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 المرآن

ًَ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن ٌَْوَم ٌَ  ًَ َربَُّن أَْو ٌَؤِْت ؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت }َهْل ٌَْنظُُروَن إاِل  أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَماَلئَِكةُ أَْو ٌَؤْتِ
ًٌْرا لُِل اْنتَِظُروا إِن ا َربَِّن اَل ٌَْنفَُع نَْفًسا إٌَِمانَُها لَْم تَكُْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل أَْو كََسبَْت فًِ  إٌَِمانَِها َخ

 [1٘ٔ({ ]األنعام : 1ُ٘ٔمْنتَِظُروَن )
 التفسٌر:

هل ٌنتظر الذٌن أعرضوا وصدوا عن سبٌل هللا إال أن ٌؤتٌهم ملن الموت وأعوانه لمبض 
للفصل بٌن عباده ٌوم المٌامة، أو ٌؤتً بعض أشراط  -أٌها الرسول-أرواحهم، أو ٌؤتً ربن 

وعبلماتها الدالة على مجٌبها، وهً طلوع الشمس من مؽربها؟ فحٌن ٌكون ذلن ال ٌنفع  الساعة
نفسا إٌمانها، إن لم تكن آمنت من لبل، وال ٌُمبل منها إن كانت مإمنة كسب عمل صالح إن لم 

: انتظروا مجًء ذلن; لتعلموا المحك من المبطل، -أٌها الرسول-تكن عاملة به لبل ذلن. لل لهم 
 ء من المحسن، إنا منتظرون ذلن.والمسً
هل ٌنتظر الذٌن  [، أي:"1٘ٔ}َهْل ٌَْنظُُروَن إِالا أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبَلبَِكةُ{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٔ)أعرضوا وصدوا عن سبٌل هللا إال أن ٌؤتٌهم ملن الموت وأعوانه لمبض أرواحهم"
 .(ٖ). وروي عن ابن جرٌج نحو ذلن(ٕ)ٌمول : عند الموت حٌن توفااهم"لال مجاهد:" 
 .(٘). وروي عن السدي مثل ذلن(ٗ)عن لتادة : "}إال أن تؤتٌهم المبلبكة{، بالموت" 
 .(ٙ)لال الزجاج:" أي: إال أن تؤتٌهم مبلبكة الموت" 
ٌمول جل ثناإه : هل ٌنتظر هإالء العادلون بربهم األوثان واألصنام  }إال  لال الطبري:" 

 .(2)أن تؤتٌهم المبلبكة{، بالموت فتمبض أرواحهم"
معناه، ألمت علٌهم الحجة وأنزلت علٌهم الكتاب فلم ٌإمنوا فماذا  لال أبو اللٌث:" 

 .(1)ٌنتظرون؟ فهل ٌنتظرون }إِالا أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبلبَِكةُ{ لمبض أرواحهم"

 [، وجهان:1٘ٔ}َهْل ٌَْنُظُروَن إِالا أَْن تَؤْتٌَُِهُم اْلَمبَلبَِكةُ{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  
ظرون إال أن تؤتٌهم المبلبكة رسبلً ، ٌعنً الكفار الذٌن ٌتولفون عن اإلٌمان مع أحدهما : هل ٌنت

 .(5)ظهور الدالبل
والثانً : هل ٌنظرون، ٌعنً فً ُحَجج هللا ودالبله إال أن تؤتٌهم المبلبكة لمبض أرواحهم ، لاله 

 .(ٓٔ)جوٌبر
، بالتاء، ولرأ «الملبكةتؤتٌهم »لرأ ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: 

 .(ٔٔ)، بالٌاء«ٌؤتٌهم»حمزة والكسابى 
ًَ َربَُّن{ ]األنعام : لوله تعالى:  للفصل  -أٌها الرسول-أو ٌؤتً ربن  [، أي:"1٘ٔ}أَْو ٌَؤْتِ

 .(ٕٔ)بٌن عباده ٌوم المٌامة"
 .(ٔ)لال اإلمام البؽوي:" ببل كٌؾ، لفصل المضاء بٌن خلمه فً مولؾ المٌامة" 

                                                             
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص5٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص5ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص51ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٗٔ/2، ونمله المرطبً بتمامه: انظر: تفسٌر المرطبً:52ٗ-5ٙٗ/ٔبحر العلوم: (1)
 .5٘/ٕ، وزاد المسٌر:5ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .5ٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .نحو ذلن(ٗ)ابن جرٌج ، و(ٖ)عن لتادة. وروي عن (ٕ)ذلن ٌوم المٌامة"مجاهد:"لال  
 .(٘)أو أن ٌؤتٌهم ربن ، ٌا دمحم ، بٌن خلمه فً مولؾ المٌامة" لال الطبري:ٌمول:" 
ًَ َربَُّن{ ]األنعام : وفً لوله تعالى:   [، وجوه:1٘ٔ}أَْو ٌَؤِْت

 .(ٙ)أحدها : أمر ربن بالعذاب ، لاله الحسن
ٌُْث َلْم  أبو اللٌث:ٌعنً:" لال ُ ِمْن َح ٌؤتً أمر ربن بما وعد لهم، كموله: }فَؤَتَاهُُم َّللاا

 .(2)["ٌَْٕحتَِسبُوا{ ]الحشر : 
 .(ٓٔ)ابن جرٌج، و(5)لتادة. و(1)والثانً : لضاء ربن فً المٌامة ، وهذا معنى لول مجاهد 

أو ٌؤتً إهبلن ربن إٌاهم وانتمامه منهم، إما بعذاب عاجل أو بالمٌامة. وهذا كمولنا: لد  والثالث:
 .(ٔٔ) نزل فبلن ببلد كذا وكذا، ولد أتاهم فبلن، أي: لد أولع بهم. وهذا لول الزجاج

لال أبو اللٌث:" ٌمال: أن تؤتً عموبة ربن وعذابه. ولد ذكر المضاؾ إلٌه وٌراد به  
[ ٌعنً: أهل المرٌة. وكموله: }َوأُْشِربُوا فًِ 1ٕتعالى: }َوْسبَِل اْلَمْرٌَةَ{ ]ٌوسؾ: المضاؾ. كموله 

[ ٌعنً: حب العجل. كذلن هاهنا:}ٌؤتً أمر ربن{، ٌعنً: عموبة ربن 5ٖلُلُوبِِهُم اْلِعْجَل{ ]البمرة: 
 .(ٕٔ)وعذاب ربن"

 .(ٗٔ)، والمرطبً(ٖٔ)ه أبو اللٌثوالرابع: أن هذا من المتشابه الذي ال ٌعلم تؤوٌله إال هللا. ذكر
ٌَاِت َربَِّن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ًَ بَْعُض آ ٌَؤْتِ أو ٌؤتً بعض أشراط  [، أي:"1٘ٔ}أَْو 

 .(٘ٔ)الساعة وعبلماتها الدالة على مجٌبها، وهً طلوع الشمس من مؽربها؟"
 .(ٙٔ)لال لتادة : " آٌة موجبة ، طلوع الشمس من مؽربها ، أو ما شاء هللا " 
 .(2ٔ)لال الزجاج:" نحو خروج الدابة: أو طلوع الشمس من مؽربها" 
 .(1ٔ)وذلن فٌما لال أهل التؤوٌل : طلوعُ الشمس من مؽربها" لال الطبري:" 

ًَ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   ألوال :[، 1٘ٔ}أَْو ٌَؤِْت

، وبه لال ابن (5ٔ)الخدري عن النبً ملسو هيلع هللا ىلصرواه أبو سعٌد أحدها : أنه طلوع الشمس من مؽربها، 
 .(ٕ)، والسدي(ٔ)، ولتادة(ٕٔ)، ومجاهد(ٕٓ)مسعود فً رواٌة زرارة بن أوفى عنه

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص5٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص5ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘/ٕر:، وزاد المس5ٌٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .52ٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص5٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص5ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:صٕٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .52ٗ/ٔبحر العلوم: (ٕٔ)
 .52ٗ/ٔبحر العلوم: (ٖٔ)
 .ٗٗٔ/2انظر: تفسٌر المرطبً:(ٗٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص5ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (2ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
وإسناده ضعٌؾ فٌه دمحم بن عبد الرحمن بن أبً  ٖٖ٘ٔوأبو ٌعلى  ٖٔ/ ٖوأحمد  2ٖٔٓأخرجه الترمذي (5ٔ)

بعضهم رواه مولوفا ا. هـ. من حدٌث لٌلى وهو سًء الحفظ وعطٌة العوفً ضعٌؾ وحسنه الترمذي، وذكر أن 
 .أبً سعٌد الخدري ومع ذلن فمثله ال ٌمال بالرأي

 .5ٕ٘/ٕٔ(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٓ)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:صٕٓٗٗٔانطر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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من حدٌث أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا « الصحٌحٌن»ولد روى البخاري، ومسلم فً 
اذا طلعت ورآها الناس، ال تموم الساعة حتى تطلع الشمس من مؽربها، ف»علٌه وسلم أنه لال: 

آمن من علٌها، فذلن حٌن ال ٌنفع نفسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها 
 .(ٖ)«خٌرا

ال تزال التوبة ممبولة »وروى عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
 .(ٗ)«بما فٌه، وكفً الناس العملحتىتطلع الشمس من مؽربها، فاذا طلعت، طبع على كل للب 

ثبلث إذا خرجن ال ٌنفع نفسا »وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول ملسو هيلع هللا ىلص: 
إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خٌرا وذكر منها طلوع الشمس من 

 .(٘)«مؽربها
الشمس من مؽربها; ألنه خلص إلى  لال المرطبً: "وإنما ال ٌنفع نفسا إٌمانها عند طلوع

للوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل لوة من لوى البدن، 
فٌصٌر الناس كلهم إلٌمانهم بدنو المٌامة فً حال من حضره الموت فً انمطاع الدواعً إلى 

ة لم تمبل توبته كما ال أنواع المعاصً عنهم وبطبلنها من أبدانهم، فمن تاب فً مثل هذه الحال
 .(ٙ)تمبل توبة من حضره الموت "

 .(2)والثانً: أنه طلوع الشمس والممر من مؽربهما، رواه مسروق عن ابن مسعود
عبد هللا بن مسعود فً لوله : " }هل ٌنظرون إال أن تؤتٌهم المبلبكة أو ٌؤتً ربن أو عن 

ٌؤتً بعض آٌات ربن{، لال: ٌصبحون والشمس والممر من هاهنا من لبل المؽرب ، كالبعٌرٌن 
المَرٌنٌن زاد ابن حمٌد فً حدٌثه : فذلن حٌن }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لَْبل أو 

 .(1)ً إٌمانها خًٌرا{، ولال : كالبعٌرٌن الممترنٌن "كسبت ف

والثالث: أنه إحدى اآلٌات الثبلث، طلوع الشمس من مؽربها، والدابة، وفتح ٌؤجوج ومؤجوج، 
 .(5)روى هذا المعنى الماسم عن ابن مسعود

-والرابع: أنه طلوع الشمس من مؽربها، والدجال، ودابة األرض، رواه أبو هرٌرة عن النبً 
 .(ٓٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص

طلوَع الشمس من مؽربها ، والدجال ، والدَخان ، ودابة األرض. رواه الحسن والخامس: أنه 
 .(ٔٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-مرفوعا إلى النبً 

 .(ٔ)لال ابن الجوزي:" واألول أصح"

                                                                                                                                                                               
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص:5ٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕٔ(:ص:51ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 ٕٖٔٗوأبو داود  2٘ٔ، ومسلم 2ٕٔٔو  ٙٓ٘ٙو  ٖٙٙٗو  ٖ٘ٙٗالبخاري حدٌث صحٌح أخرجه (ٖ)

وأبو  ٖٓ٘و  51ٖو  ٖٓ٘و  ٖٖٔو  ٖٕٔ/ ٕوأحمد  1ٙٓٗوابن ماجة  22ٔٔٔ« الكبرى»والنسابً فً 
 .من حدٌث أبً هرٌرة ٕ٘ٔٗٔو  ٕٗٔٗٔو  1ٕٓٗٔوالطبري  1ٖ1ٙوابن حبان  1ٌ٘ٓٙعلى 

( ولال أحمد شاكر: إسناده صحٌح، ولال ابن كثٌر فً النهاٌة الفتن ٖٖٔ/  ٖأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده )(ٗ)
( والطبرانً فً ٖٗٓ/  ٕ( . وهذا إسناد جٌد لوي. وأخرجه البزار كما فً كشؾ األستار )ٕٕٔ/  ٔوالمبلحم )

( ، رواه أحمد ٕٓ٘/  ٘( ، ولال الهٌتمً فً المجمع )1ٖٔ/  5ٔ( . والكبٌر )5ٙ/  ٔالمعجم األوسط )
 .انً والبزار. . . ورجال أحمد ثماتوالطبر

 .5ٖٔ/  ٔأخرجه مسلم فً صحٌحه: كتاب اإلٌمان:(٘)
 .25ٗ، 2ٖ٘/  ٕالتذكرة للمرطبً :(ٙ)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٕٔٗ، وابن ابً حاتم)ٕٙٗ/ٕٔ(:ص55ٔٗٔأخرجه الطبري)(2)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٕٔٗ، وابن ابً حاتم)ٕٙٗ/ٕٔ(:ص55ٔٗٔأخرجه الطبري)(1)
 .ٕٗٙ/ٕٔ(:صٕ٘ٗٗٔ(، و)ٕٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
(، وسنن 1٘ٔ( وصحٌح مسلم برلم )٘ٗٗ/ٕ، وانظر: المسند )ٕ٘ٙ/ٕٔ(:ص2ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)

 (.2ٕٖٓالترمذي برلم )
ل الحسن لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "بادروا باألعماعن  . ولفظه:"ٕ٘ٙ/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)

 ستًّا : طلوَع الشمس من مؽربها ، والدجال ، والدَخان ، ودابة األرض ، وُخَوٌِّصة أحدكم ، وأمَر العامة".
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 لال اإلمام البؽوي:"}أو ٌؤتً بعض آٌات ربن{، ٌعنً: طلوع الشمس من مؽربها، علٌه 
 .(ٖ)" (ٕ)أكثر المفسرٌن ورواه أبو سعٌد الخدري مرفوعا

وأولى األلوال بالصواب فً ذلن ، ما تظاهرت به األخبار عن رسول  لال الطبري:" 
 .(ٗ)هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : ذلن حٌن تطلع الشمس من مؽربها

ٌَؤْتًِ بَْعُض آٌَاِت َربَِّن اَل ٌَْنفَعُ لوله تعالى:  َنْفًسا إٌَِمانَُها لَْم تَكُْن آَمنَْت ِمْن لَْبُل{  }ٌَْوَم 
 .(٘)فحٌن ٌكون ذلن ال ٌنفع نفسا إٌمانها، إن لم تكن آمنت من لبل" [، أي:"1٘ٔ]األنعام : 

ٌمول : إذا جاءت اآلٌات لم ٌنفع نفًسا إٌمانها. ٌمول : طلوع الشمس  لال دمحم بن كعب:"
نحو ، (5)، وعبد هللا بن عمرو(1)صفوان بن عسال، و (2). وروي عن والضحان(ٙ)من مؽربها"

 ذلن.
ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن{، ال ٌنفع من كان لبل ذلن مشرًكا باهلل ، لال الطبري:ٌمول:} 

 .(ٓٔ)أن ٌإمن بعد مجًء تلن اآلٌة"
أي : إذا أنشؤ الكافر إٌمانًا ٌومبذ ال ٌمبل منه ، فؤما من كان مإمنا لبل  لال ابن كثٌر:" 

، فإن كان مصلًحا فً عمله فهو بخٌر عظٌم ، وإن كان مَخلًِّطا فؤحدث توبة حٌنبذ  لم تمبل ذلن 
 .(ٔٔ)منه توبته ، كما دلت علٌه األحادٌث المتمدمة "

لال الزجاج:" أي: ال ٌنفعها اإلٌمان عند اآلٌة التً تضطركم إلى اإلٌمان، ألن هللا جل  
، وبعث الرسل باآلٌات التً تتدبر، فٌكون للمإمن (ٕٔ)تُْم تَْعَملُون{ثناإه لال: }إِناَما تُْجَزْوَن َما ُكنْ 

بها ثواب ولو بعث هللا على كل من لم ٌإمن عذابا، الضطر الناس إلى اإلٌمان به، وسمط 
 .(ٖٔ)التكلٌؾ والجزاء"

 .(ٗٔ)لال مماتل:" ٌمول :لم تكن صدلت من لبل طلوع الشمس من مؽربها " 
إشارة إلى أن من سبك منه اإلٌمان لبل أن ٌؤتٌه آٌات ربه أو  لال الماترٌدي:فً اآلٌة" 

 .(٘ٔ)سبك منه كسب الخٌر من بعد اإلٌمان; فإن إٌمانه فً ذلن الولت ٌنفعه"
 .(ٙٔ)لال الحافظ ابن حجر: "هً العبلمات التً ٌعمبها لٌام الساعة" 

ارات الدالة ولد أطلك بعض العلماء على "األشراط" اسم "اآلٌات"; و"اآلٌات" هً األم
على الشًء، كاألمارات التً تُنصُب فً الصحراء; دالة على الطرٌك، أو توضع على الشاطا; 

 لتهدَي السفن، أو توضع فً طرٌك المسافرٌن; لتدلهم على ما ٌمصدون من األماكن.

                                                                                                                                                                               
 .5ٙ/ٕزاد المسٌر: (ٔ)
أخرج الترمذي عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً لول هللا تعالى: "أو ٌؤتً بعض آٌات (ٕ)

مس من مؽربها". لال الترمذي: "هذا حدٌث ؼرٌب، ورواه بعضهم ولم ٌرفعه"، انظر: ربن" لال: "طلوع الش
 ..5ٗٗ-1ٗٗ/  1السنن، تفسٌر سورة األنعام: 

 .2ٕٓ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:ص1ٖٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٕٙ/ٕٔ(:صٕٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٗٙ/ٕٔ(:صٖٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .[2[، و]كالتحرٌم : ٙٔ]الطور : (ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .55٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗٔ)
 .5٘ٔ/ٓٔتفسٌر الماترٌدي: (٘ٔ)
 .25/ٖٔفتح الباري: (ٙٔ)
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لال الطٌبً: "اآلٌات: أمارات للساعة: إما على لربها، وإما على حصولها; فمن األول: 
نزول عٌسى، ٌؤجوج ومؤجوج، والخسؾ. ومن الثانً: الدخان، وطلوع الشمس من الدجال، و

 .(ٔ)مؽربها، وخروج الدابة، والنار التً تحشر الناس"
حكى البٌهمً، عن الحاكم أنه لال ابن كثٌر:"واختلؾ فً أول آٌات الساعة وآخرها، 

فتح ٌؤجوج ومؤجوج، ثم لال: أول اآلٌات ظهورا خروج الدجال، ثم نزول عٌسى ابن مرٌم، ثم 
خروج الدابة، ثم طلوع الشمس من مؽربها، لال: ألنها إذا طلعت من مؽربها آمن من علٌها، فلو 

 كان نزول عٌسى بعدها، لم ٌلك كافرا.

وهذا الذي لاله فٌه نظر; ألن إٌمان أهل األرض ٌومبذ ال ٌنفعهم، فإنه ال ٌنفع نفسا 
ث إٌمانا أو توبة ٌومبذ لم تمبل منه، إال أن ٌكون مإمنا أو إٌمانها لم تكن آمنت من لبل، فمن أحد

تاببا لبل ذلن، وكذلن لوله تعالى فً لصة نزول عٌسى فً آخر الزمان: }وإن من أهل الكتاب 
[ . أي: لبل موت عٌسى، وبعد نزوله ٌإمن جمٌع أهل 5٘ٔإال لٌإمنن به لبل موته{ ]النساء: 

هم ٌتحممون أنه عبد هللا ورسوله، فالنصرانً ٌعلم كذب نفسه الكتاب به إٌمانا ضرورٌا، بمعنى أن
فً دعواه فٌه الربوبٌة والبنوة، والٌهودي ٌعلم أنه نبً رسول من هللا، ال ولد زانٌة، كما كان 

 .(ٕ)المجرمون منهم ٌزعمون ذلن، علٌهم لعابن هللا وؼضبه المتدارن"

خروج الدجال أول اآلٌات العظام لال ابن حجر: "والذي ٌترجح من مجموع األخبار أن 
المإذنة بتؽٌر األحوال العامة فً معظم األرض، وٌنتهً ذلن بموت عٌسى ابن مرٌم، وأن 
طلوع الشمس من المؽرب هو أول اآلٌات العظام المإذنة بتؽٌر أحوال العالم العلوي، وٌنتهً 

 .(ٖ)ذلن بمٌام الساعة"
 . (ٗ)" –رحمه هللا  -لال البرزنجً فً اإلشاعة: "وهذا جمع حسن 

 على لولٌن: «أال ٌنفعها إٌمانها بظهور أول اآلٌات أو بظهور آخرها»واختلفوا فً 
أحدهما : إذا خرج أول اآلٌات ، طرحت األلبلم ، وجلست الحفظة ، وشهدت األجساد على 

 .(٘)-رضً هللا تعالى عنها-األعمال. لالته أم المإمنٌن عابشة
لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ال تموم الساعة حتى تطلَع الشمس من عن عن أبً هرٌرة ،لال:"  

مؽربها ، فٌومبذ ٌإمن الناس كلهم أجمعون ، وذلن حٌن }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من 
 . (ٙ)لبل أو كسبت فً إٌمانها خًٌرا{ "

ألم  ،«مس من مؽربهاطلوع الش»لال عبدهللا بن مسعود:" اآلٌة التً تختم بها األعمال : 
تر أن هللا لال : }ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت 

 .(2)فً إٌمانها خًٌرا{، لال : فهً طلوع الشمس من مؽربها"
عن صفوان بن عّسال لال: "حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إّن من لِبَل مؽرب الشمس باًبا  

فتوًحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. فإذا طلعت الشمس من نحوه ، لم ٌنفع نفًسا إٌمانها لم م
 .(1)تكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خًٌرا"

ذكرت التوبة ، فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص : للتوبة باٌب بالمؽرب  وفً رواٌة أخرى عن صفوان :" 
 .(ٔ)ٌن عاًما فبل ٌزال كذلن حتى ٌؤتً بعض آٌات ربن"مسٌرة سبعٌن عاًما أو : أربع

                                                             
 .ٕٖ٘/ٔٔفتح الباري: (ٔ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٔ، والنهاٌة فً الفتن والمبلحم:ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/5ٔالبداٌة والنهاٌة: (ٕ)
 .ٖٖ٘/  ٔٔفتح الباري :(ٖ)
 .ٖٓ٘اإلشاعة ألشراط الساعة:(ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٕٔ(:صٕٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٕٔ(:صٕٓٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٓٙ/ٕٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓ٘/ٕٔ(:صٕٙٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
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عن أبً ذر لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، ٌوًما : أتدرون أٌن تذهب هذه الشمس ؟ لالوا :  
ها تحت العرش ، فتخرُّ ساجدة ، فبل تزال كذلن  هللا ورسوله أعلم ! لال : إنها تذهب إلى مستمّرِ

تفعً من حٌث شبت " ، فتصبح طالعة من مطلعها . ثم تجري إلى أن تنتهً حتى ٌمال لها : " ار
ارتفعً من حٌث »، فبل تزال كذلن حتى ٌمال لها : (ٕ)إلى مستمّرٍ لها تحت العرش ، فتخّر ساجدة

، فتصبح طالعةً من مطلعها . ثم تجري ال ٌنكر الناُس منها شٌبًا ، حتى تنتهً فتخّر  «شبت
اطلعً »ساجدة فً مستمر لها تحت العرش ، فٌصبح الناُس ال ٌنكرون منها شٌبًا ، فٌمال لها : 

؟ لالوا : هللا فتصبح طالعة من مؽربها. لال رسول هللا ، ملسو هيلع هللا ىلص : أتدرون أّي ٌوم ذلن  «من مؽربن 
ورسوله أعلم! لال : ذان ٌوَم }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها 

 .(ٖ)خًٌرا{ 
عن أبً زرعة لال:" جلس ثبلثة من المسلمٌن إلى مروان بن الحكم بالمدٌنة ، فسمعوه  

عبد هللا بن عمرو ،  وهو ٌحدث عن اآلٌات : أن أولها خروجا الدجاُل ، فانصرؾ الموم إلى
فحدثوه بذلن ، فمال : لم ٌمل مروان شٌبًا! لد حفظت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن شٌبًا لم أنَسه ، لمد 
سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : إن أّول اآلٌات خروًجا طلوع الشمس من مؽربها ، أو خروج الدابة 

ما كانت لبل صاحبتها ، فاألخرى على أثرها لرًٌبا . ثم لال عبد هللا  على الناس ُضًحى ، أٌاتهما
بن عمرو ، وكان ٌمرأ الكتب : أظن أولهما خروًجا طلوع الشمس من مؽربها ، وذلن أنها كلما 
ؼربت أتت تحت العرش فسجدت واستؤذنت فً الرجوع ، فٌإذن لها فً الرجوع ، حتى إذا بدا 

لت كما كانت تفعل ، أتت تحت العرش فسجدت واستؤذنت فً هلل أن تطلع من مؽربها ، فع
الرجوع ، فلم ٌردا علٌها شٌبًا ، فتفعل ذلن ثبلث مرات ، ال ٌرّد علٌها بشًء. حتى إذا ذهب من 
اللٌل ما شاء هللا أن ٌذهب ، وعرفت أن لو أذن لها لم تدرن المشرق ، لالت :ما أبعَد المشرق! 

ذا صار األفك كؤنه َطْوق، استؤذنت فً الرجوع ، فمٌل لها :أطلعً رّبِ ، مْن لً بالناس! حتى إ

من مكانن، فتطلع من مؽربها . ثم لرأ : }ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن ال ٌنفع نفًسا إٌمانها{، إلى 
 .(ٗ)آخر اآلٌة "

ن عن أبً ذر لال : "كنت ِرْدَؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص ذات ٌوم على حماٍر ، فنظر إلى الشمس حٌ 
ؼربت فمال : إنها تؽرب فً عٌن حامٌة ،  تنطلك حتى تخّر لربها ساجدة تحت العرش ، حتى 
ٌؤذن لها ، فإذا أراد أن ٌطلعها من مؽربها حبسها ، فتمول : ٌا رّبِ ، إن مسٌري بعٌد! فٌمول لها 

 .(٘): اطلعً من حٌث ؼربت ! فذلن حٌن }ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل{"
 .(ٙ)لمول الثانً : أن ذلن ٌكون بخروج آخر اآلٌات لٌكون لنا فٌها أثر فً اإلنذاروا

عن ابن عباس لوله : "}ٌوم ٌؤتً بعض آٌات ربن ال ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن روي  
آمنت من لبل أو كسبت فً إٌمانها خًٌرا{ ، فهو أنه ال ٌنفع مشرًكا إٌمانه عند اآلٌات، وٌنفع أهل 

د اآلٌات إن كانوا اكتسبوا خًٌرا لبل ذلن . لال ابن عباس : خرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عشًٌة اإلٌمان عن
من العشٌّات فمال لهم : ٌا عباد هللا ، توبوا إلى هللا ، فإنكم توشكون أن تروا الشمس من لَِبل 

. فمال الناس : هل لذلن المؽرب ، فإذا فعلت ذلن ، ُحبِست التوبة ، وطُِوي العمل ، وُختم اإلٌمان
من آٌة ٌا رسول هللا ؟ فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إن آٌة تلكم اللٌلة ، أن تطول كمدر ثبلث لٌال ، 
فٌستٌمظ الذٌن ٌخشون َربهم ، فٌصلُّون له ، ثم ٌمضون صبلتهم واللٌل مكانه لم ٌنمض ، ثم 

ل مكانه ، فإذا رأوا ذلن خافوا أن ٌكون بٌن ٌؤتون مضاجعهم فٌنامون. حتى إذا استٌمظوا واللٌ

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓ٘/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 سوؾ نفصل المول فً الفوابد فً مسؤلة سجود الشمس. (ٕ)

 
 .5ٕٗ-1ٕٗ/ٕٔ(:صٕٗٓٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٕٔ(:صٕٗٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕٔ(:صٕٕٕٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
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ٌدي أمٍر عظٌم.، فإذا أصبحوا وطال علٌهم طلوع الشمس ، فبٌنا هم ٌنتظرونها إذ طلعت علٌهم 
 .(ٔ)من لبل المؽرب ، فإذا فعلت ذلن لم ٌنفع نفًسا إٌمانها لم تكن آمنت من لبل"

 ٌمول : "لٌؤتٌن على الناس لٌلة عن عبد هللا بن أبً أوفى لال : "سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
تعدل ثبلث لٌال من لٌالٌكم هذه ، فإذا كان ذلن ٌعرفها المتنفلون ، ٌموم أحدهم فٌمرأ حزبه ، ثم 
ٌنام ، ثم ٌموم فٌمرأ حزبه ، ثم ٌنام. فبٌنما هم كذلن إذ صاح الناس بعضهم فً بعض فمالوا : ما 

هم بالشمس لد طلعت من مؽربها ، فضج الناس ضجة واحدة  هذا ؟ فٌفزعون إلى المساجد ، فإذا
، حتى إذا صارت فً وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها". لال : }حٌنبذ ال ٌنفع نفًسا 

 .(ٕ)إٌمانها{"
لال ابن كثٌر:" هذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه  ولٌس هو فً شًء من الكتب  

 .(ٖ)الستة"
ًٌْرا{ ]األنعام : }أَْو َكَسَبْت فًِ لوله تعالى:  وال ٌُمبل منها إن كانت  [، أي:"1٘ٔإٌَِمانَِها َخ

 .(ٗ)مإمنة كسب عمل صالح إن لم تكن عاملة به لبل ذلن"
 .(٘)أي : وال ٌمبل منها َكْسُب عمل صالح إذا لم ٌكن عامبل به لبل ذلن" لال ابن كثٌر:" 
كؤن لم ٌمبل عمله لبل ذلن، لال أبو اللٌث:" ٌعنً: المسلم الذي ٌعمل فً إٌمانه خٌرا  

فإنه ال ٌمبل منه بعد ذلن. ومن كان لبل من لبل ذلن فإنه ٌمبل منه بعد ذلن أٌضا أو كانت النفس 
 .(ٙ)مإمنة ولم تكن كسبت خٌرا لبل ذلن الولت ال ٌنفعها الخٌر بعد"

لال السدي:" ٌمول: كسبت فً تصدٌمها خٌرا، عمبل صالحا. هإالء أهل المبلة، وإن 
ت مصدلة لم تعمل لبل ذلن خٌرا فعملت بعد أن رأت اآلٌة، لم ٌمبل منها. وإن عملت لبل كان

 .(2)اآلٌة خٌرا، ثم عملت بعد اآلٌة خٌرا لبل منها"
أو كسبت فً إٌمانها خٌرا{، ٌعنً: المسلم الذي لم ٌعمل فً ولال مماتل بن حٌان:"}

 .(1)إٌمانه خٌرا وكان لبل اآلٌة ممٌما على الكبابر"
لال مماتل بن سلٌمان:" ٌمول لم تكن هذه النفس عملت لبل طلوع الشمس من مؽربها  

 .(5)ولم ٌمبل منها"

ولال الضحان: "من أدركه بعض اآلٌات وهو على عمل صالح مع إٌمانه، لبل منه، كما 
 .(ٓٔ)ٌمبل منه لبل اآلٌة"

ولٌل: إن الحكمة فً طلوع الشمس من مؽربها، أن الملحدة  لال ابن الجوزي:"
والمنجمٌن، زعموا أن ذلن ال ٌكون، فٌرٌهم هللا تعالى لدرته، وٌطلعها من المؽرب كما أطلعها 
من المشرق، ولتحمك عجز نمرود حٌن لال له إبراهٌم: }فَؤِْت بَِها ِمَن اْلَمْؽِرِب فَبُِهَت{ ]البمرة : 

ٕ٘1"](ٔٔ). 
 وجوه : ،«خٌر الذي تكسبهال»وفً 

                                                             
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٕٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٕٖ/ٖ، وعبد بن حمٌد كما فً الدر المنثور :2ٕٗ/ٖرواه ابن مردوٌه ، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .52ٗ/ٔبحر العلوم: (ٙ)
 .5ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ2أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ1أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .55٘/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .5ٙ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٓٔ)
 .5ٙ/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٔٔ)



ٔٔ 
 

 .(ٔ)أحدها : تؤدٌة الفروض على أكمل أحوالها
 .(ٕ)والثانً : التطوع بالنوافل بعد الفروض

 . وهذا أعم وٌشمل المولٌن السابمٌن.(ٖ)والثالث: العمل الصالح. لاله السدي
: العمل الصالح، وإنما لم ٌنفع اإلٌمان -ها هنا- «الخٌر»المراد بـ لال ابن الجوزي:" 

 .(ٗ)والعمل الصالح حٌنبذ، لظهور اآلٌة التً تضطرهم إلى اإلٌمان"
: -أٌها الرسول-لل لهم  [، أي:"1٘ٔ}لُِل اْنتَِظُروا إِناا ُمْنتَِظُروَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(٘)من المحسن، إنا منتظرون ذلن"انتظروا مجًء ذلن; لتعلموا المحك من المبطل، والمسًء 
 .(ٙ)لال الربٌع:" خّوفهم عذابه وعموبته ونممته" 

 .(2)ٌعنً: انتظروا العذاب فإنا منتظرون بكم حتى ننظر" لال أبو اللٌث:"
ؾ بإٌمانه وتوبته إلى ولت ال  لال ابن كثٌر:"  تهدٌد شدٌد للكافرٌن ، ووعٌد أكٌد لمن َسوا

ٌنفعه ذلن. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مؽربها ، اللتراب ولت المٌامة ، وظهور 
ٌَُهْم بَْؽتَةً فَمَْد َجاَء أَشْ  َراطَُها فَؤَناى لَُهْم إِذَا أشراطها كما لال : } فََهْل ٌَْنُظُروَن إِال السااَعةَ أَْن تَؤْتِ

ِ َوْحَدهُ َوَكفَْرَنا بَِما 1َٔجاَءتُْهْم ِذْكَراهُْم { ]دمحم :  ا َرأَْوا بَؤَْسَنا لَالُوا آَمناا ِباَّللا [ ، ولال تعالى : } فَلَما
ا َرأَْوا بَؤَْسَنا سُ  ِ الاتًِ لَْد َخلَْت فًِ ِعبَاِدِه َوَخِسَر كُناا بِِه ُمْشِرِكٌَن. فَلَْم ٌَُن ٌَْنفَعُُهْم إٌَِمانُُهْم لَما ناةَ َّللاا

 .(1)["1٘،  1ٗهُنَاِلَن اْلَكافُِروَن{ ]ؼافر : 
 [ لوالن:1٘ٔوفً حكم لوله تعالى:}اْنتَِظُروا ِإناا ُمْنتَِظُروَن{ ]األنعام:  

 .(5)هللااألول: أنها التضت األمر بالكؾ عن لتالهم، وذلن منسوخ بآٌة السٌؾ. ذكره هبة 
 .(ٓٔ)ولال:"وهو الصحٌح"، والثانً: أن المراد بها التهدٌد، فهً محكمة . واختاره ابن الجوزي

 الفوابد:

إثبات صفة اإلتٌان فً عرصات المٌامة للرب تبارن وتعالى ببل كٌؾ وذلن لفصل  -ٔ
 المضاء بٌن الخلك.

وتمدس ٌجًء لال الحافظ أبو نعٌم وهو ٌذكر ما أجمع علٌه السلؾ:"وأنه تعالى 
ً كما لال تعالى }َوَجاَء َربَُّن  ً صفا ٌوم المٌامة لفصل المضاء بٌن عباده والمبلبكة صفا

 . (ٔٔ)َواْلَملَُن َصّفاً َصفّاً{"
كما تعرض ابن المٌم لهذه الصفة، وأبطل تؤوٌل المعطلة لها من عشرة أوجه 

سبحانه وتعالى ٌدل على الملن" فً اآلٌة على مجًء هللا "أذكر منها: أن عطؾ مجًء 
تؽاٌر المجٌبٌن، وأن مجٌبه سبحانه حمٌمة كما أن مجًء الملن حمٌمة، وهكذا األمر فً 
ًَ بَْعُض آٌَاِت َرّبَِن  ٌَؤْتِ ًَ َربَُّن أَْو  ٌَْنظُُروَن إِال أَْن تَؤِْتٌَُهُم اْلَمبلبَِكةُ أَْو ٌَؤْتِ لوله تعالى: }َهْل 

ٌَاِت رَ  بَِّن{ حٌث فرق سبحانه بٌن إتٌان المبلبكة، وإتٌانه، وإتٌان بعض ٌَْوَم ٌَؤْتًِ بَْعُض آ
  (ٕٔ)اآلٌات، فمسم ونوع، ومع هذا التمسٌم ٌمتنع أن ٌكون المسمان واحداً 

                                                             
 .5ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٙ/ٕزاد المسٌر: (ٗ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٗٔ/٘(:ص1ٔٗ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .52ٗ/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٖٙ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٙٗفً ناسخه: (5)
 .ٗٗٔنواسخ المرآن: (ٓٔ)
 .ٖٙ، ٖ٘انظر :الفتوى الحموٌة الكبرى البن تٌمٌة ص(ٔٔ)
 .1ٓٔ -ٙٓٔ/ٕانظر: مختصر الصواعك (ٕٔ)
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وأجمعوا على أنه عز وجل ٌجًء ٌوم المٌامة والملن  ولال اإلمام األشعري:"
ٌشاء من المذنبٌن، وٌعذب صفاً صفاً لعرض األمم وحسابها وعمابها وثوابها، فٌؽفر لمن 

منهم من ٌشاء كما لال، ولٌس مجٌبه حركة وال زواالً، وإنما ٌكون المجًء حركة 
وزواالً إذا كان الجابً جسماً أو جوهراً، فإذا ثبت أنه عز وجل لٌس بجسم وال جوهر لم 
ٌجب أن ٌكون مجٌبه نملة أو حركة أنهم ال ٌرٌدون بمولهم: جاءت زٌداً الحمى أنها 

ملت إلٌه، أو تحركت من مكان كانت فٌه إذ لم تكن جسماً وال جوهراً، وإنما مجٌبها تن
 .(ٔ)إلٌه وجودها به"

ٌنص األشعري فً هذا اإلجماع على إثبات صفة المجًء هلل سبحانه وتعالى 
كما نطك بذلن المرآن الكرٌم فً أكثر من موضع، وصح ذلن عن رسول هللا صلى هللا 

 (ٕ)ً حدٌث أبً هرٌرة: "إذا كان ٌوم المٌامة نزل الرب إلى العباد"علٌه وسلم كما جاء ف
 . (ٕ)العباد"

وفً حدٌث الرإٌة الطوٌل لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: "فٌؤتٌهم هللا تعالى فً صورته التً 
 .(ٖ)ٌعرفونه"

فذكر األشعري هنا أن مجًء هللا لٌس كمجًء البشر، بمعنى أنه ال ٌترتب علٌه 
البشر، ألنه لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر، أما ما ذكره ما ٌترتب على مجًء 

من كون مجٌبه لٌس حركة وال انتماالً، فهذا شًء لم ٌتكلم السلؾ فٌه، ولم ٌوردوه فً 
رفع  -وهو إثبات الصفات دون تكٌٌؾ  -كتبهم; ألن األصل الذي اعتمدوا علٌه فً ذلن 

 عنهم البحث فً ذلن.
 طلوع الشمس منها وأنها متى ظهرت أؼلك باب التوبة.تمرٌر أشراط الساعة وإن   -ٕ
إن مسؤلة السجود للشمس ال ندري كٌفٌته وال ٌعلمها إال هللا سبحانه وتعالى الذي ٌسجد  -ٖ

َ ٌَْسُجُد لَهُ َمْن فًِ  له كل من فً السماوات واألرض كما لال تعالى: }أََلْم تََر أَنا َّللاا
َجُر َوالداَوابُّ َوَكثٌٌِر  الساَماَواِت َوَمْن فًِ اأْلَْرِض  َوالشاْمُس َواْلمََمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجبَاُل َوالشا

َ ٌَْفعَُل َما ٌَ  ُ فََما لَهُ ِمْن ُمْكِرٍم إِنا َّللاا ٌِْه اْلعَذَاُب َوَمْن ٌُِهِن َّللاا َشاُء{ ِمَن النااِس َوَكثٌٌِر َحكا َعلَ
 [ .1ٔ]الحج: 

ُ ِظبَللُهُ َعِن اْلٌَِمٌِن ولال تعالى: }أََولَْم ٌَ  ٌَتَفٌَاؤ ٍء  ًْ ُ ِمْن َش َرْوا إَِلى َما َخلََك َّللاا
ِ َوهُْم َداِخُروَن  ًدا َّلِلا َماَواِت َوَما فًِ اأْلَْرِض ِمْن َداباٍة  -َوالشاَمابِِل سُجا ِ ٌَْسُجُد َما فًِ السا َوَّلِلا

َخافُوَن َرباُهْم ِمْن فَْولِِهْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]النحل: ٌَ  -َواْلَمبَلبَِكةُ َوهُْم اَل ٌَْستَْكبُِروَن 
ٗ1 - ٘ٓ.] 

لال ابن كثٌر: " ٌخبر تعالى عن عظمته وكبرٌابه الذي خضع له كل شًء 
ودانت له األشٌاء بؤسرها جماداتها وحٌواناتها ومكلفوها من اإلنس والجن والمبلبكة، 

ات الٌمٌن وذات الشمال، أي: بكرة وعشٌا، فإنه ساجد فؤخبر أن كل ما له ظل ٌتفٌؤ ذ
 .(ٗ)بظله هلل تعالى "

عن حدٌث سجود الشمس تحت العرش  -رحمهم هللا تعالى  -ولد تكلم العلماء 
 وردوا على من أول ذلن، وبٌنوا أن سجودها تحت العرش سجود حمٌمً.

مستمرها تحت »: فً لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -رحمه هللا  -لال أبو سلٌمان الخطابً 
لال: " ال ننكر أن ٌكون لها استمرار تحت العرش من حٌث ال ندركه وال « العرش

                                                             
 .5ٕٔ-1ٕٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب األبواب، اإلمام األشعري:(ٔ)
وصححه ووافمه الذهبً، وأخرجه أٌضاً فً العلو. انظر مختصر العلو  1ٔٗ/ٔأخرجه الحاكم فً المستدرن (ٕ)

 .ٓٔٔص
، ومسلم فً كتاب ٕ٘ٓ/2ج ٕ٘الرلاق باب ، وكتاب 1/25ج ٕٗأخرجه البخاري فً كتاب التوحٌد باب (ٖ)

 .ٖٙٔ/ٔج 1ٔاإلٌمان باب 
 .2ٕ٘/  ٕتفسٌر ابن كثٌر :(ٗ)
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نشاهده وإنما أخبرنا عن ؼٌب فبل نكذب به وال نكٌفه; ألن علمنا ال ٌحٌط به. . . ثم لال 
عن سجودها تحت العرش: وفً هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش فبل ٌنكر أن 

كون ذلن عند محاذاتها العرش فً مسٌرها والتصرؾ لما سخرت له، وأما لوله عز ٌ
ٌٍْن َحِمبٍَة{ ]الكهؾ:  [ . فهو 1ٙوجل: }َحتاى إِذَا بَلََػ َمْؽِرَب الشاْمِس َوَجَدَها تَْؽُرُب فًِ َع

نهاٌة مدرن البصر إٌاها حالة الؽروب ومصٌرها تحت العرش للسجود، وإنما هو بعد 
 .  (ٔ)الؽروب "

لال الماضً عٌاض عمب شرحه للحدٌث السابك: " وهو على ظاهره عند أهل 
الفمه والحدٌث والمتكلمٌن من أهل السنة خبلفا لمن تؤوله من المبتدعة والباطنٌة، وهو 

 . (ٕ)أحد أشراط الساعة العظام المنتظرة " 
وإدران : " وأما سجود الشمس فهو بتمٌٌز -رحمه هللا  -ولال اإلمام النووي 

 . (ٖ)ٌخلمه هللا تعالى"

:" ٌسجد لعظمته تعالى كل شًء طوعا وكرها، -رحمه هللا  -ولال اإلمام ابن كثٌر 
 . (ٗ)وسجود كل شًء مما ٌختص به"

: "وظاهر الحدٌث أن المراد -رحمه هللا  -ولال الحافظ ابن حجر العسمبلنً 
االستمرار المسٌر الدابم المعبر باالستمرار ولوعه فً كل ٌوم ولٌلة عند سجودها وممابل 

 . (٘)وهللا أعلم" -عنه بالجري 

 
 المرآن

ِ ثُم  ٌُنَ  ٍء إِن َما أَْمُرهُْم إِلَى ّللا  ًْ لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا لَْسَت ِمْنُهْم ِفً َش بِّئُُهْم بَِما }إِن  ال ِذٌَن فَر 
 [1٘ٔ({ ]األنعام : 1َ٘ٔكانُوا ٌَْفعَلُوَن )

 التفسٌر:
إن الذٌن فرلوا دٌنهم بعد ما كانوا مجتمعٌن على توحٌد هللا والعمل بشرعه، فؤصبحوا فرلا 

بريء منهم، إنما حكمهم إلى هللا تعالى، ثم ٌخبرهم بؤعمالهم،  -أٌها الرسول-وأحزابا، إنن 
 فٌجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه، وٌعالب المسًء بإساءته.

 سبب النزول:
; لال: "وذلن أن الٌهود والنصارى اختلفوا لبل -رضً هللا عنهما-هللا بن عباس عن عبد  

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا لَْسَت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن ٌبعث دمحم  فتفرلوا، فلما بعث دمحم أنزل هللا: }إِنا الاِذٌَن فَرا
ٍء إِناَما أَْمُرهُْم ِإلَى َّللااِ  ًْ  . ]ضعٌؾ جداً[(ٙ)({ "5٘ٔ ثُما ٌُنَّبِبُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن )ِمْنُهْم فًِ َش

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا{ ]األنعام : لوله تعالى:  إن الذٌن فرلوا  [، أي:"5٘ٔ}إِنا الاِذٌَن فَرا
 .(2)دٌنهم بعد ما كانوا مجتمعٌن على توحٌد هللا والعمل بشرعه، فؤصبحوا فرلا وأحزابا"

لُوا ِدٌنَُهمْ  عن السدي:"}   .(5){، لال: فرلاء"َوَكانُوا ِشٌَعًا، }(1){، لال: تركوا دٌنهم "فَرا

                                                             
 .5٘/  ٘ٔانظر كبلمه فً شرح السنة للبؽوي :(ٔ)
 .2ٓٓ/  ٖإكمال المعلم )(ٕ)
 .52ٔ/  ٕشرح صحٌح مسلم للنووي :(ٖ)
 .2ٔ٘/  ٖتفسٌر ابن كثٌر :(ٗ)
 .ٖٓٗ/  1فتح الباري :(٘)
 ٖٓٗٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )2ٕٓ-5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٙٗٔالطبري فً "جامع البٌان" )أخرجه (ٙ)

 ( بالسند المسلسل بالعوفٌٌن عن عطٌة العوفً عن ابن عباس به.1ٖٔ٘رلم 
 .للنا: وسنده ضعٌؾ جداً، ولصر السٌوطً وعزاه البن أبً حاتم، وفاته أنه عند الطبري; فلٌستدرن علٌه

 .ٓ٘ٔسر:التفسٌر المٌ (2)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘5أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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لال الزجاج:" معنى :}وكانوا شٌعا{، أي: كانوا متفرلٌن فً دٌنهم، ٌعنى به إلٌهود  
هم والنصارى، ألن النصارى بعضها ٌكفر بعضا وكذلن الٌهود، وهم أٌضا أهل التوراة، وبعض

 ٌكفر بعضا، أعنً إلٌهود تكفر النصارى، والنصارى تكفر إلٌهود.
وفً هذه اآلٌة حث على أن تكون كلمة المسلمٌن واحدة، وأن ال ٌتفرلوا فً الدٌن وأن 

 .(ٔ)ال ٌبتدعوا البدع ما استطاعوا"

عن ابن عباس، فً لوله:"}إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا{، لال: أمر هللا المإمنٌن و
بالجماعة، ونهاهم عن االختبلؾ والفرلة، وأخبرهم إنما هلن من كان لبلهم بالمراء 

 .(ٕ)والخصومات فً دٌن هللا"
لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً   [، أربعة تؤوٌبلت:5٘ٔ}إِنا الاِذٌَن فَرا

 .(ٗ)، والضحان(ٖ)أحدها : أنهم الٌهود خاصة ، لاله مجاهد
 .(2)، والسدي(ٙ)، ولتادة(٘)والثانً : أنهم الٌهود والنصارى ، لاله ابن عباس

 .(1)لال السدي: معناه:" تركوا دٌنهم وكانوا شٌعًا"
لال ابن عباس:"وذلن أن الٌهود والنصارى اختلفوا لبل أن ٌبعث دمحم ، فتفرلوا. فلما 

 .(5)ًٌعا لست منهم فً شًء{"بعث دمحم أنزل هللا : }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا ش
 .(ٓٔ)والثالث : أنهم جمٌع المشركٌن ، لاله الحسن

والرابع : أنهم أهل البدع من هذه األمة ، الذٌن اتبعوا متشابه المرآن دون محكمه، لاله أبو 
 .(ٔٔ)هرٌرة

الذٌن فرلوا ولد روي عن ابً هرٌرة ، لال:"لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فً هذه اآلٌة : " }إن 
دٌنهم وكانوا شٌعًا لست منهم فً شًء{، ولٌسوا منن ، هم أهل البدع ، وأهل الشبهات ، وأهل 

 .(ٕٔ)الضبللة من هذه األمة"
وعن شرٌح عن عمر رضً هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال لعابشة: "ٌا عابشة، }إن 

واء والبدع. ٌا عابشة، إن لكل صاحب ذنب الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا{، هم أصحاب األه
 .(ٖٔ)توبة إال أصحاب البدع لٌست لهم توبة، فهم منً براء، وأنا منهم بريء"

 .(ٗٔ)لال ابن كثٌر: "ؼرٌب، ال ٌصح رفعه"
                                                             

 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:صٕٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:ص1ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٓٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٕٓ-5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٔٙٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕٔ(:صٕ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
:" هذا اإلسناد ال ٌصح ، 2ٖٙ/ٖ. لال ابن كثٌر فً تفسٌره:2ٕٔ-2ٕٓ/ٕٔ(:صٕٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)

فإن عباد بن كثٌر مترون الحدٌث ، ولم ٌختلك هذا الحدٌث ، ولكنه َوَهم فً رفعه. فإنه رواه سفٌان الثوري ، 
لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا {  عن طاوس ، عن أبً هرٌرة ، فً لوله : } -وهو ابن أبً سلٌم  -عن لٌث  إِنا الاِذٌَن فَرا

 لال : نزلت فً هذه األمة".
، ورواه ابن مردوٌه، مختصرا : "هم أصحاب البدع". كما فً ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)

( من 1ٖٔ/ٗ( وأبو نعٌم فً الحلٌة )ٕٖٖٓ، والطبرانً فً المعجم األوسط برلم )22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:
طرٌك دمحم بن مصفى ، عن بمٌة بن الولٌد ، عن شعبة به ، ولال الطبرانً : "لم ٌروه عن شعبة إال بمٌة ، تفرد 

 به دمحم بن مصفى ، وهو حدٌثه".
 .ٖٓٗٔ/٘تفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)



ٔ٘ 
 

لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا {،  ولال أبو ؼالب ، عن أبً أمامة ، "فً لوله : } إِنا الاِذٌَن فَرا
 .(ٕ).  لال ابن كثٌر:"وروى عنه مرفوًعا ، وال ٌصح"(ٔ)الخوارج"لال : هم 

 .(ٖ)والخامس: أن الىٌة عامة فً كل من فارق دٌن هللا، وهذا لول ابن كثٌر
والظاهر أن اآلٌة عامة فً كل من فارق دٌن هللا وكان مخالفًا له ، فإن لال ابن كثٌر:"

هللا بعث رسوله بالهدى ودٌن الحك لٌظهره على الدٌن كله ، وشرعه واحد ال اختبلؾ فٌه وال 
وهً األهواء  -افتراق ، فمن اختلؾ فٌه } َوَكانُوا ِشٌَعًا { أي : فرًلا كؤهل الملل والنحل 

ٌِن َما   فاهلل -والضبلالت  أ رسوله مما هم فٌه. وهذه اآلٌة كموله تعالى : } َشَرَع لَكُْم ِمَن الّدِ لد بَرا
ٌنَ  َنا بِِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَلٌُِموا الّدِ ٌْ ٌَْن َوَما َوصا نَا ِإلَ ٌْ  َوال َوصاى بِِه نُوًحا َوالاِذي أَْوَح

لُوا فٌِِه { اآلٌة]الشورى  ، دٌننا  (ٗ)نحن معاشر األنبٌاء أوالد َعبلت»[ ، وفً الحدٌث : ٖٔ: تَتَفَرا
 .(٘)«دٌننا واحد

فهذا هو الصراط المستمٌم ، وهو ما جاءت به الرسل ، من عبادة هللا وحده ال شرٌن له 
، والتمسن بشرٌعة الرسول المتؤخر ، وما خالؾ ذلن فضبلالت وجهاالت وآراء وأهواء ، 

 .(ٙ)الرسل بُرآء منها"
والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال : إن هللا أخبر نبٌه صلى هللا  الطبري:" لال

علٌه وسلم أنه بريء ممن فارق دٌنه الحك وفرله ، وكانوا فرلًا فٌه وأحزاًبا شٌعًا ، وأنه لٌس 
ه منهم. وال هم منه ، ألن دٌنه الذي بعثه هللا به هو اإلسبلم ، دٌن إبراهٌم الحنٌفٌة ، كما لال ل
ا ربه وأمره أن ٌمول : }لُْل إِنانًِ َهَداِنً َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ِملاةَ ِإْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َومَ 

 [.َٔٙٔكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]سورة األنعام : 
ًّ ٌهودي ونصران ًّ ومتحنِّؾ ، فكان من فارق دٌنه الذي بعث به ملسو هيلع هللا ىلص من مشرن ووثن

مبتدع لد ابتدع فً الدٌن ما ضّل به عن الصراط المستمٌم والدٌن المٌم ملة إبراهٌم المسلم ، فهو 

بريء من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، ودمحم منه بريء ، وهو داخل فً عموم لوله : }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا 
 .(2)شٌعًا لست منهم فً شًء{"

 :(1)لوه، لوالنوفً تفرٌمهم الذي فر
 أحدهما : أنه الدٌن الذي أمر هللا به ، فرلوه الختبلفهم فٌه باتباع الشبهات .

 والثانً : أنه الكفر الذي كانوا ٌعتمدونه دٌناً لهم .
 وجهان:[،5٘ٔ]األنعام : وفً تفسٌر لوله تعالى:}َوَكانُواْ شٌَعاً{

 .(5)أحدها: ٌعنً: فرلاء. لاله السدي
أن ٌكون الشٌع المتفمٌن على مشاٌعة بعضهم لبعض، وهو األشبه، ألنهم والثانً:وٌحتمل: 

 .(ٓٔ)ٌتماألون على أمر واحد مع اختبلفهم فً ؼٌره. أفاده الماوردي

                                                             
 .22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(ٕ)
(ٖ) . 
أوالد العبلت هم اإلخوة ألب من أمهات شتى وأما اإلخوة من األبوٌن فٌمال لهم أوالد عبلت( لال العلماء (ٗ)

أوالد األعٌان لال جمهور العلماء معنى الحدٌث أصل إٌمانهم واحد وشرابعهم مختلفة فإنهم متفمون فً أصول 
 .التوحٌد وأما فروع الشرابع فولع فٌها االختبلؾ

الدنٌا واآلخرة لٌس بٌنى وبٌنه نبى واألنبٌاء أوالد عبلت أمهاتهم  أنا أولى بعٌسى ابن مرٌم فى» الحدٌث: (٘)
 «.شتى ودٌنهم واحد 

، 1ٖ2ٔ/ٗ، ومسلم ) (ٖٖٗٗ،  ٕٖٗٗ، رلم 2ٙٔ/ٗبرلم ) ( ، والبخارى552٘، رلم ٖٙٗ/ٕأخرجه أحمد )
 .(.2٘ٙٗ، رلم 1ٕٔ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٙرلم 

 .22ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٓٗٔ/٘(:ص1ٔ٘5اانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
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 .(ٔ)}َوَكانُوا ِشًٌَعا{، أي: فرلا وأحزابا" لال ابن لتٌبة:" 
 وجهان :[، 5٘ٔ]األنعام : وفً أصل لوله تعالى:} شٌَعاً{

 .(ٕ)الظهور ، من لولهم شاع الخبر إذا ظهرأحدهما : أصله: 
 .(ٖ)والثانً : أصله :االتباع ، من لولهم شاٌعه على األمر إذا اتبعه ، لاله الزجاج

فً اللؽة: اتبعت، والعرب تمول: شاعكم السلم وأشاعكم، السلم، « شٌعت»إذ أن معنى: 
 :(ٗ)ومعناه: تبعكم السلممال الشاعر

، َشاَعكُم السابلمُ أاَل ٌَا نَْخلةً ِمن ذاِت  ّلِ  ِعْرٍق           َبُروِد الّظِ
الذٌن ٌتبع «: الشٌعة»وتمول: آتٌتن ؼدا أو شٌعه أي أو الٌوم الذي ٌتبعه، فمعنى 

الفرق التً كل فرلة منهم ٌتبع بعضهم بعضا ولٌس كلهم «: الشٌع»بعضهم بعضا، ومعنى 
 .(٘)متفمٌن

لُو  :(ٙ)[، على وجهٌن5٘ٔ]األنعام : ا ِدٌنَُهْم{واختلؾ المرأة فً لراءة لوله: }فَرا
، وحمزة (2)-رضً هللا عنه-، بالؾ،  لرأه علً بن ابً طالب«فَاَرلُوا ِدٌنَُهمْ »أحدهما: 

 .(1)«المفارلة»خرجوا فارتدوا عنه ، من  والكسابً، والمعنى:
لوا ِدٌنَُهمْ »والثانً:  و ابن كثٌر ونافع  ،(5)-رضً هللا عنه-، مشددة، لرأه عبدهللا بن مسعود«فَرا

 وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.
وكؤّن عبد هللا تؤّول بمراءته ذلن كذلن : "أن دٌن هللا واحد ، وهو دٌن إبراهٌم الحنٌفٌة  

 .(ٓٔ)المسلمة ، ففّرق ذلن الٌهود والنصارى ، فتهّود لوٌم وتنصار آخرون ، فجعلوه شٌعًا متفرلة"
لال الطبري:" والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : إنهما لراءتان معروفتان ، لد  

لرأت بكل واحدة منهما أبمة من المرأة ، وهما متفمتا المعنى ؼٌر مختلفتٌه . وذلن أن كل ضاّل 
ق األحزاُب دٌَن هللا الذي ارتضاه لعباده ، فتهود بعض وتنصر آخرون ،  فلدٌنه مفارق ، ولد فرا

بعٌنه ، ومصٌر أهله شٌعًا متفرلٌن ؼٌر مجتمعٌن ، فهم  «التفرٌك»س بعض. وذلن هو وتمج
لون. فبؤّيِ ذلن لرأ المارئ فهو للحك مصٌب ، ؼٌر أنً أختار  لدٌن هللا الحّكِ مفارلون ، وله مفّرِ

 .(ٔٔ)"«فرلوا»من  «الراء»المراءة بالذي علٌه عُْظم المرأة ، وذلن تشدٌد 
ٍء{ ]األنعام :  }لَْستَ لوله تعالى:  ًْ بريء  -أٌها الرسول-إنن  [، أي:"5ِ٘ٔمْنُهْم فًِ َش

 .(ٕٔ)منهم"
لال الزجاج:" ٌدل على أن من فرق دٌنه من أهل ملة اإلسبلم وابتدع البدع فمد صار به 

 .(ٖٔ)منهم"
ٍء{ ]األنعام : وفً لوله تعالى: ًْ  [، وجوه:5٘ٔ}لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش

، (ٔ)، لاله السديفؤمر بمتالهمأحدها : لست من لتالهم فً شًء ، ثم نسخها بسورة التوبة 
 .(ٕ)والكلبً

                                                             
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٖ)
 شٌع، « واللسان« »أساس الببلؼة»البٌت ؼٌر منسوب فً (ٗ)

 شاٌعَِن الظبلم". بدال من الرواٌة المشهورة" َشاَعكُم السابلُم".  ."5ٖٓ/ٕورواٌة معانً المرآن للزجاج:
 .5ٕٓ-1ٕٓ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (٘)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .1ٕٙ/ٕٔ(:صٕٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٕٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕٙ/ٕٔ(:صٕ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖٓ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
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ًٌ لنبٌه  عن مماربتهم ، وأمر له بمباعدتهم ،  -ملسو هيلع هللا ىلص-والثانً : لست من مخالطتهم فً شًء ، نَْه
 :(ٖ)لاله لتادة ، كما لال النابؽة

 فُُجوًرا                 فإِّنًِ لَْسُت ِمْنَن َولَْسَت ِمّنًِ إِذَا َحاَوْلَت فًِ أََسدٍ 
 .(ٗ)بريء منهم نبٌهم ملسو هيلع هللا ىلص. لاله أبو األحوص والثالث: معناه:

وفً هذا المعنى روي مرة الطٌب، لال: "لٌتك امرإ أال ٌكون من رسول هللا صلى هللا  
ذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعا لست منهم فً علٌه وسلم فً شًء. ثم لرأ هذه اآلٌة: }إن ال

 .(٘)شًء{"
 .(ٙ) والرابع: معناه: لٌس إلٌن شًء من أمرهم. وهذا لول ابن لتٌبة

 . (2)معناه: من السإال عنهم والبحث عن تفرلهم. أفاده اآللوسً والخامس:

وسلّم  والسادس: معناه: لست منهم فً شًء من الضرر، وهو وعد لرسول هللا صلّى هللا علٌه
 ..(1)بالعصمة عنهم. ذكره اآللوسً كذلن

لوله:} لست منهم فً شًء{، إعبلم من هللا نبٌاه محمًدا صلى هللا علٌه  لال الطبري:" 
وسلم أنه من مبتدعة أمته الملحدة فً دٌنه بريء ، ومن األحزاب من مشركً لومه ، ومن 

 .(5)الٌهود والنصارى"
ِ{ ]األنعام : }إِناَما لوله تعالى:   .(ٓٔ)إنما حكمهم إلى هللا تعالى" [، أي:"5٘ٔأَْمُرهُْم إَِلى َّللاا
ًا أمر هإالء المشركٌن الذٌن فارلوا دٌنهم وكانوا شًٌعا  لال الطبري:"  ٌمول : أنا الذي إل

، والمبتدعة من أمتن الذٌن ضلوا عن سبٌلن ، دونن ودون كل أحد. إما بالعموبة إن ألاموا على 
 .(ٔٔ)لتهم وفُْرلتهم دٌنهم فؤهلكهم بها ، وإما بالعفو عنهم بالتوبة علٌهم والتفضل منً علٌهم"ضبل

 .(ٕٔ)عن السدي: لوله: "}إنما أمرهم إلى هللا{، هإالء الٌهود والنصارى" 
ثم ٌخبرهم بؤعمالهم،  [، أي:"5٘ٔ}ثُما ٌَُنبِّبُُهْم بَِما َكانُوا ٌَْفعَلُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)فٌجازي من تاب منهم وأحسن بإحسانه، وٌعالب المسًء بإساءته"
ًا ٌوم المٌامة بما كانوا  لال الطبري:"  ٌمول : ثم أخبرهم فً اآلخرة عند ورودهم عل

ٌفعلون ، فؤجازي كبل منهم بما كانوا فً الدنٌا ٌفعلون ، المحسَن منهم باإلحسان ، والمسًء 
 .(ٗٔ)"باإلساءة
ٍء{ ]األنعام : وفً حكم لوله تعالى:  ًْ  [، لوالن:5٘ٔ}لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش

ٌُْث  أحدها: معناه:  لست من لتالهم فً شًء، ثم نسخ بآٌة السٌؾ:} فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
 .(ٔ)لاله السدي [.٘التوبة :  {]َوَجْدتُُموهُمْ 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٕٔٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
، ٓ٘ٔ/ 2، والمرطبً 5ٖٔ/ ٕ، و"تفسٌر الماوردي" 1ٙٔ/ ٗ، و"الكتاب" 2ٕٔدٌوان النابؽة الذبٌانً ص (ٖ)

، والفجور بالضم: الرٌبة والكذب، والشاعر ٌرٌد 2ٖٕ - ٖٕٙ/ ٘، و"الدر المصون" ٕٓٙ/ ٗو"البحر المحٌط" 
 .)فجر( ٕٖٖ٘/ 2نمض الحلؾ، انظر: "اللسان" 

 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٔٙٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٔٙٓأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٗٙٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٙ)
 .ٖٓٔ/ٗانظر: روح المعانً: (2)
 .ٖٓٔ/ٗانظر: روح المعانً: (1)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٔٗٔ/٘(:ص1ٖٔٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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 إعبلًما من هللا له أنا من أمته من ٌُْحدث بعده فً دٌنه. ولٌست نزلت على النبً ملسو هيلع هللا ىلصوالثانً: أنها 
،  (ٕ)بو األحوصبمنسوخة ، ألنها خبٌر ال أمر ، والنسخ إنما ٌكون فً األمر والنهً . وهذا لوأل

 .(ٖ)ومالن بن مؽول
لست عن أبً األحوص :" أنه تبل هذه اآلٌة : }إن الذٌن فرلوا دٌنهم وكانوا شٌعًا روي  

 .(ٗ)منهم فً شًء{، ثم ٌمول : بريء نبٌكم ملسو هيلع هللا ىلص منهم"
 .(٘)ولال ابن لتٌبة:معناه:" لٌس إلٌن شًء من أمرهم" 

 .(ٙ)لال ابن الجوزي:" فعلى هذٌن المولٌن ]األخٌرٌن[، اآلٌة محكمة"
 .(2)لال النحاس: "إن هذه اآلٌة عن الناسخ والمنسوخ بمعزل"

والصواب من المول فً ذلن أن ٌمال : إن لوله : }لست منهم فً شًء{ ،  لال الطبري:" 
إعبلم من هللا نبٌاه محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص أنه من مبتدعة أمته الملحدة فً دٌنه بريء ، ومن األحزاب من 
مشركً لومه ، ومن الٌهود والنصارى . ولٌس فً إعبلمه ذلن ما ٌوجب أن ٌكون نهاه عن 

ألنه ؼٌر محال أن فً الكبلم :  لست من دٌن الٌهود والنصارى فً شًء فماتلهم. فإن لتالهم ، 
أمرهم إلى هللا فً أن ٌتفضل على من شاء منهم فٌتوب علٌه ، وٌهلن من أراد إهبلكه منهم 

 كافًرا فٌمبض روحه ، أو ٌمتله بٌدن على كفره ، ثم ٌنببهم بما كانوا ٌفعلون عند ممَدمهم علٌه.
ؼٌر مستحٌل اجتماع األمر بمتالهم ، ولوله : }لست منهم فً شًء إنما أمرهم  وإذ كان

إلى هللا{، ولم ٌكن فً اآلٌة دلٌٌل واضح على أنها منسوخة ، وال ورد بؤنها منسوخة عن الرسول 
خبٌر كان ؼٌر جابز أن ٌُْمَضى علٌها بؤنها منسوخة ، حتى تموم حجةٌ موجبةٌ صحةَ المول بذلن، 

 .(1)نا من أن المنسوخ هو ما لم ٌجز اجتماعه وناسخه فً حال واحدة"لما لد بٌ
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الجماعة حك، والفرلة زٌػ، لال تعالى فً موضع آخر:"  -ٔ
[، فجعل أهل الرحمة مستثنٌن من 1ٔٔ}َواَل ٌََزالُوَن ُمْختَِلِفٌَن إِالا َمْن َرِحَم َربَُّن{ ]هود: 

 .(5) االختبلؾ
إن الشٌطان ذبب »وروى اإلمام أحمد عن معاذ بن جبل، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال: 

اإلنسان، كذبب الؽنم، ٌؤخذ الشاة الماصٌة، فإٌاكم والشعاب، وعلٌكم بالجماعة، والعامة، 
 .(ٓٔ)« والمسجد

مادر على أن ٌبعث أنه لال لما نزل لوله تعالى: " }لل هو ال»وعن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٔٔ)«[ لال: هاتان أهون٘ٙعلٌكم عذابا من فولكم{ ]األنعام: 

فدل على أنه ال بد أن ٌلبسهم شٌعا وٌذٌك بعضهم بؤس بعض، مع براءة 
الرسول من هذه الحال، وهم فٌها فً جاهلٌة. ولهذا لال الزهري: ولعت الفتنة 

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص1ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٕ/ٕٔ(:ص1ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (٘)
 .5ٖٗ/ٕنواسخ المرآن: (ٙ)
 .ٗٗٔالناسخ والمنسوخ: (2)
 .2ٖٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .22٘/ٕانظر: شرح الطحاوٌة: (5)
، وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد وعزاه ألحمد والطبرانً، ثم لال: ورجال أحمد ٖٖٕـ  ٕٖٕ/ ٘: المسند (ٓٔ)

/ ٕ(، وأعله العرالً فً المؽنً باالنمطاع. )ٕٕٕ/ ٘ثمات إال أن العبلء بن زٌاد لٌل أنه لم ٌسمع من معاذ )
ٕٓ2). 

، ورواه البخاري فً كتاب التوحٌد من صحٌحه، انظر: صحٌح البخاري ٕٖٓ-ٖٔٓاألسماء والصفات ص: (ٔٔ)
 .11ٖ/ٖٔ،2ٗٓٙمع شرحه، فتح الباري حدٌث رلم:
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فؤجمعوا على أن كل دم أو مال أو فرج أصٌب وأصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متوافرون، 
  فهو هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلٌة. -بتؤوٌل المرآن 

ولد روى مالن بإسناده الثابت عن عابشة رضً هللا عنها، أنها كانت 
تمول:"ترن الناس العمل بهذه اآلٌة، ٌعنً لوله تعالى: }وإن طابفتان من المإمنٌن التتلوا 

[ . فإن المسلمٌن لما التتلوا كان الواجب اإلصبلح بٌنهم 5جرات: فؤصلحوا بٌنهما{ ]الح
 .(ٔ)كما أمر هللا تعالى، فلما لم ٌعمل بذلن صارت فتنة وجاهلٌة"

حرمة الفرلة فً الدٌن وأن الٌهود والنصارى فرلوا دٌنهم وأن أمة اإلسبلم أصابتها  -ٕ
ٌن فرلة كلها فً ثبلث وسبع الفرلة كذلن بل وهً أكثر لحدٌث: "ستفترق أمتً على

النار إال واحدة". وفً رواٌة: لٌل فمن الناجٌة؟ لال: "ما أنا علٌه وأصحابً". رواه 
 .(ٕ)جماعة من األبمة

فبٌن أن عامة المختلفٌن هالكون إال أهل السنة والجماعة، وأن االختبلؾ والع 
 ال محالة.

حذر هللا عز وجل من التفرق واالختبلؾ بعد االبتبلؾ، فمال سبحانه وتعالى:} }إِنا  -ٖ
ٍء{، ولال تعالى:}َواَل تَكُونُوا َكالاِذٌَن  ًْ لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشًٌَعا لَْسَت ِمْنُهْم فًِ َش الاِذٌَن فَرا

ٌِّنَ لُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءهُُم اْلبَ ({ ]آل ٘ٓٔاُت َوأُوَلبَِن َلُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم )تَفَرا
ةً َواِحَدةً فَاْختََلفُوا َولَْواَل ٘ٓٔعمران:  [، ولال سبحانه وتعالى: }َوَما َكاَن النااُس إِالا أُما

ٌْنَُهْم فٌَِما فٌِِه ٌَْختَِلفُوَن ) ًَ َب تَعَاَلى: [، ولال 5ٔ({ ]ٌونس: 5َٔكِلَمةٌ َسبَمَْت ِمْن َربَِّن لَمُِض
ِهْم ٖٔ}َواَل تَكُونُوا ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن ) ٌْ لُوا ِدٌنَُهْم َوَكانُوا ِشٌَعًا كُلُّ ِحْزٍب بَِما لََد ( ِمَن الاِذٌَن فَرا

 [.ٕٖ، ٖٔ({ ]الروم: ٕٖفَِرُحوَن )
أن هللا سبحانه وتعالى برأ رسوله بؤن ٌكون فٌه شًء من المفرلٌن لدٌنهم، فمن كان  -ٗ

ٌمة، كان متبربا كتبربه، ومن كان موافما لهم فً شًء كان مخالفا للرسول متبعا له حم
 بمدر موافمته لهم.

 
 المرآن

ْظلَُموَن }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالس ٌِّئَِة فَاَل ٌُْجَزى إِال  ِمثْلََها َوهُْم اَل ٌُ 
 [ٓٙٔ({ ]األنعام : ٓٙٔ)

 التفسٌر:
من لمً ربه ٌوم المٌامة بحسنة من األعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالها، ومن لمً ربه 

 بسٌبة فبل ٌعالب إال بمثلها، وهم ال ٌظلمون مثمال ذرة.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:

ن صام ثبلثة أٌام : "م-ملسو هيلع هللا ىلص  -; لال:" لال رسول هللا -رضً هللا عنه-أحدها: عن أبً ذر الؽفاري 
من كل شهر فذلن صٌام الدهر; فؤنزل هللا تصدٌك ذلن فً كتابه: }َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر 

 . ]صحٌح[(ٖ)أَْمثَاِلَها{ فالٌوم بعشرة أٌام "
                                                             

 .222-22ٙ/ٕانظر: شرح الطحاوٌة: (ٔ)
. ولكنه ٕٙ/٘( ٕٔٗٙرواه الترمذي بسند ضعٌؾ فً كتاب اإلٌمان، باب ما جاء فً افتراق هذه األمة ح )(ٕ)

. وابن ٘-ٗ/٘( 52٘ٗ-5ٙ٘ٗصحٌحه كما فً أبً داود، كتاب السنة باب شرح السنة ح )ورد برواٌات أخرى 
، والحاكم فً ٕٓٔ/ٗ. وأحمد فً المسند ٕٖٔٔ/٘( 55ٖٔماجه فً كتاب الفتن، باب افتراق األمم ح)

 .(ٕٗٓ، ٖٕٓ. وتتبع األلبانً طرله فً سلسلة األحادٌث الصحٌحة رلم )1ٕٔ/ٔالمستدرن 
(، والنسابً فً 2ٕٙرلم  ٖ٘ٔ/ ٖ(، والترمذي فً "سننه" )ٙٗٔ، ٘ٗٔ/ ٘"مسنده" )أخرجه أحمد فً (ٖ)

(، 2ٓ1ٔرلم  ٘ٗ٘/ ٔ(، وابن ماجه فً "سننه" )2ٕٔٙرلم  ٖٗٔ/ ٕ(، و"الكبرى" )5ٕٔ/ ٗ"المجتبى" )
(، والبزار فً ٖٕٔٗ/ ٙ(، وابن عدي فً "الكامل" )1ٔٙٙرلم  ٖٔٗٔ/ ٘وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )

 ( من طرٌك عاصم األحول عن أبً عثمان النهدي عن أبً ذر به.5ٖٓٗرلم  ٖ٘ٗ/ 5الزخار" )"البحر 
 للنا: وهذا سند صحٌح; رجاله ثمات رجال الشٌخٌن.

 لال الترمذي: "هذا حدٌث حسن صحٌح".
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ِلَها َوَمْن والثانً: عن الربٌع بن أنس; لال: "نزلت هذه اآلٌة: }َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَا
({ وهم ٌصومون ثبلثة أٌام من الشهر َٓٙٔجاَء بِالساٌِّبَِة فَبَل ٌُْجَزى إِالا ِمثْلََها َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن )

 . ]ضعٌؾ جداً[(ٔ)وٌإدون عشر أموالهم، ثم نزلت الفرابض بعد ذلن صوم رمضان والزكاة"
ً األعراب: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر والثالث: عن عبد هللا بن عمر; لال: "نزلت هذه اآلٌة ف

ٍة َوإِْن  َ اَل ٌَْظِلُم ِمثَْماَل ذَرا أَْمثَاِلَها{; لال رجل: فما للمهاجرٌن؟ لال: ما هو أعظم من ذلن: }إِنا َّللاا
ا لال هللا لشًء: عظٌم; [ وإذٓٗ({ ]النساء: ٓٗتَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما )

 . ]ضعٌؾ[(ٕ)فهو عظٌم "
من لمً ربه ٌوم  [، أي:"ٓٙٔ}َمْن َجاَء ِباْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٖ)المٌامة بحسنة من األعمال الصالحة فله عشر حسنات أمثالها"
ٌمول تعالى ذكره : من وافَى رباه ٌوم المٌامة فً مولؾ الحساب ، من  لال الطبري:" 

هإالء الذٌن فارلوا دٌنهم وكانوا شًٌعا ، بالتوبة واإلٌمان واإللبلع عما هو علٌه ممٌم من 
 ضبللته ، وذلن هو الحسنة التً ذكرها هللا فمال : من جاء بها فله عشر أمثالها،

 .(ٗ)ا{ ، فله عشر حسنات أمثال حسنته التً جاء بها"وٌعنً بموله : }فله عشر أمثاله
 هنا لوالن : ،«الحسنة والسٌبة»فً تفسٌر 

، وابن (٘)لاله عبدهللا بن مسعود«. الشرن»، والسٌبة:«ال إله إال هللا»أحدهما:أن الحسنة: 
، (ٔٔ)، وعطاء(ٓٔ)، والماسم بن أبً بزة(5)مجاهد، و(1)،  وشمٌك(2)، وأبو صالح(ٙ)عباس

 .(ٕٔ)وإبراهٌم

                                                                                                                                                                               

 (.ٕٓٔ/ ٗفً "اإلرواء" ) -رحمه هللا-وصححه على شرط الشٌخٌن شٌخنا األلبانً 
(: "ٌروٌه عاصم بن سلٌمان األحول عن أبً عثمان عن ٔٗٔٔرلم  1ٕ٘، 1ٕٗ/ ٙ) لال الدارلطنً فً "العلل"

أبً ذر، ٌروٌه أصحاب عاصم عنه كذلن. وخالفهم شٌبان; فرواه عن عاصم وأدخل بٌن أبً عثمان وبٌن أبً 
ذر رجبلً لم ٌسمه، ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أبً عثمان عن أبً هرٌرة، وحدٌث أبً ذر أشبه 

 صواب".بال
 ( وزاد نسبته البن مردوٌه.ٗٓٗ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )

( عنه; ٗٓٗ/ ٖ(، والسٌوطً فً "الدر المنثور" )ٕ٘ٓ/ ٕونمل الحافظ ابن كثٌر فً "تفسٌر المرآن العظٌم" )
 .أنه لال: "هذا حدٌث حسن"

 عفر الرازي عن الربٌع به.من طرٌك أبً ج 1ٕٓ/ٕٔ(:ص5ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٔ)
 للنا: وسنده ضعٌؾ جداً; فٌه علتان:

 األولى: اإلعضال.
 .الثانٌة: أبو جعفر الرازي; صدوق سٌا الحفظ

رلم  ٕٖٗٔ/ ٘، وابن أبً حاتم فً "تفسٌره" )1ٕٓ/ٕٔ(:ص5ٕٗٗٔأخرجه الطبري فً "جامع البٌان" )(ٕ)
عمر. ولفظه:" نزلت هذه اآلٌة من جاء  ( من طرٌك فضٌل بن مرزوق عن عطٌة العوفً عن ابن1ٔٙ1

 بالحسنة فله عشر أمثالها فً األعراب، واألضاعؾ للمهاجرٌن".
 للنا: وهذا سند ضعٌؾ; فٌه عطٌة العوفً; صدوق ٌخطا كثٌراً كان شٌعٌاً مدلساً.

 ( وزاد نسبته لعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن مردوٌه.٘ٓٗ/ ٖوذكره السٌوطً فً "الدر المنثور" )
. 
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕ٘-2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕٙ/ٕٔ(:ص2ٕٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .25ٕ-21ٕ/ٕٔ(:ص5ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .21ٕ/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص22ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .22ٕ/ٕٔ(:ص25ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
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والثانً: أنه على العموم فً الحسنات والسٌبات أن جعل جزاء الحسنة عشر أمثالها تفضبلً ، 
 وجعل جزاء السٌبة مثلها عدالً.

بنً إلى الجنة وٌباعدنً من   عن أبً ذّر لال : "للت : ٌا رسول هللا ، علمنً عمبل ٌمّرِ
عشر أمثالها . لال : للت : ٌا رسول هللا ، " ال النار . لال : إذا عملت سٌبة فاعمل حسنة ، فإنها 

 .(ٔ)إله إال هللا " من الحسنات ؟ لال : هً أحسن الحسنات"
"إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرا، :-رضً هللا عنه-وروي عن ابن مسعود

 .(ٕ)وإذا عمل سٌبة لم ٌكتب علٌه إال واحدة، ثم ٌمول: هلن من ؼلبت وحداته أعشاره "
لتادة لوله : "}من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسٌبة فبل ٌجزى إال عن 

ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : األعمال ستة : ُموِجبة وُموِجبة ،  مثلها وهم ال ٌظلمون{ ، ذكر لنا أن نب
ن به شٌبًا دخل الجنة ، وُمْضِعفة وُمْضِعفة ، وِمثْل وِمثْل . فؤما الموجبتان : فمن لمً هللا ال ٌشر

ومن لمً هللا مشرًكا به دخل النار. وأما المضعؾ والمضعؾ : فنفمة المإمن فً سبٌل هللا 
سبعمبة ضعؾ ، ونفمته على أهل بٌته عشر أمثالها . وأما مثل ومثل : فإذا هّم العبد بحسنة فلم 

 .(ٖ)ٌعملها كتبت له حسنة ، وإذا هم بسٌبة ثم عملها كتبت علٌه سٌبة"
 ثم فً ذلن لوالن :

الحسنة كلمة اإلخبلص، والسٌبة:  »أحدهما : أنه عام فً جمٌع الناس. وهذا لول من لال بؤن
 . ومن األخبار التً جاءت فً ذلن:«الكفر

عن ابن عباس ، رضً هللا عنهما ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فٌما ٌروي عن ربه ، عز وجل  
 : "إن ربكم عز وجل رحٌم ، من َهما بحسنة فلم ٌعملها كُتبت له حسنة ، لال : "لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمابة ، إلى أضعاؾ كثٌرة. ومن هم بسٌبة فلم ٌعملها كتبت له 
 .(ٗ)لن"حسنة ، فإن عملها كتبت له واحدة ، أو ٌمحوها هللا ، َعزا وجل ، وال ٌهلن على هللا إال ها

 .(ٗ)لن"ها
ٌْم بن فاتن األسدي ; أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "الناس أربعة ، واألعمال ستة. فالناس   عن ُخَر

ُمَوساع له فً الدنٌا واآلخرة ، وموسع له فً الدنٌا َمْمتور علٌه فً األخرة ، وممتور علٌه فً 
ًٌ فً الدنٌا واآلخرة. واأل عمال ُموجبتان ، ومثل بمثل ، الدنٌا موسع له فً اآلخرة ، وَشِم

وعشرة أضعاؾ ، وسبعمابة ضعؾ ; فالموجبتان من مات ُمْسِلًما مإمنًا ال ٌشرن باهلل شٌبًا 
َوَجبَْت له الجنة ، ومن مات كافًرا وجبت له النار. ومن َهما بحسنة فلم ٌعملها ، فعلم هللا أنه لد 

هم بسٌبة لم تكتب علٌه ، ومن عملها كتبت أشعََرها لَْلبَه وحرص علٌها ، كتبت له حسنة. ومن 
واحدة ولم تضاعؾ علٌه. ومن عمل حسنة كانت علٌه  بعشرة أمثالها. ومن أنفك نفمة فً سبٌل 

 .(٘)هللا ، َعزا وجل ، كانت له بسبعمابة ضعؾ"
فهو َحظُّه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ٌحضر الجمعة ثبلثةُ نَفَر : رجل َحَضرها بِلَْؽٍو وروي  

منها ، ورجل حضرها بدعاء ، فهو رجل دعا هللا ، فإن شاء أعطاه ، وإن شاء َمنَعه ، ورجل 
حضرها بإنصات وسكوت ولم ٌَتََخطا َرلَبَة مسلم ولم ٌُْإذ أحًدا ، فهً كفارة له إلى الجمعة التً 

 .(ٙ)نَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها {"تلٌها وزٌادة ثبلثة أٌام ; وذلن ألن هللا ٌمول : } َمْن َجاَء بِاْلَحسَ 

                                                             
 .25ٕ/ٕٔ(:ص5ٕٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕالزهد والرلابك البن المبارن: (ٕ)
 .25ٕ/ٕٔ(:ص5ٕٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 (.ٖٔٔمسلم برلم ) ( وصحٌح5ٔٗٙ( صحٌح البخاري برلم )(ٗ)
( ولال الترمذي : 2ٕٓٔٔ( والنسابً فً السنن الكبرى برلم )ٕ٘ٙٔ(، وسنن الترمذي برلم )ٖ٘ٗ/ٗالمسند )(٘)

 : "وفً الباب عن أبً هرٌرة ، وهذا حدٌث حسن إنما نعرفه من حدٌث الركٌن بن الربٌع".
(، وابن خزٌمة ٖٔٔٔداود فً السنن برلم )، ورواه أبو  1ٖٓ/ٖرواه ابن ابً حاتم، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

 ( من طرٌك ٌزٌد بن زرٌع به.1ٖٔٔخزٌمة فً صحٌحه برلم )
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وعن أبً ذر ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "من صام ثبلثة أٌام من كل  
ْهَر كله"  .(ٔ)شهر فمد صام الدا

والمول الثانً : أنه خاص فً األعراب إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالها ، فؤما ؼٌرهم من 
 .(ٖ)، وأبو سعٌد الخدري(ٕ)المهاجرٌن فلمن جاء منهم بحسنة سبعمابة ، لاله ابن عمر

 وفً مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وجوه: 
أحدها: ألن هللا فرض عُْشر أموالهم ، وكانوا ٌصومون فً كل شهر ثبلثة أٌام وهً البٌض منه 

 ثة األٌام آخر جمٌع الشهر .، فكان آخر العُْشر من المال آخر جمٌع المال ، وآخر الثبل
ِ َكَمثَِل  وأما مضاعفة ذلن بسبعمابة ضعؾ فلموله تعالى :}َمثَُل الاِذٌَن ٌُنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسِبٌِل َّللاا

ُ ٌَُضاِعُؾ لََمْن ٌََشآُء{ ] الب [ ،  ٕٔٙمرة : َحباٍة أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فًِ ُكّلِ سُْنبُِلٍة ِمابَةُ َحباٍة َوَّللاا
 فضاعؾ هللا الحسنة بسبعمابة ضعؾ.
 .(ٗ)بالتنوٌن «فَلَهُ َعْشُر أَْمثَالَُها»وكان الحسن البصري ٌمرأ :

لال الطبري :"وذلن على وجه صحٌح فً العربٌة ، ؼٌر أن المرأة فً األمصار على 
 .(٘)خبلفها ، فبل نستجٌز خبلفها فٌما هً علٌه ُمْجِمعة "

ن الحسنة اسم عام ٌطلك على كل نوع من اإلٌمان وٌنطلك على عمومه ، فإن والمول الثانً: أ
انطلمت الحسنة على نوع واحد منه ، فلٌس له علٌها من الثواب إال مثل واحد ، وإن انطلمت 
َ َوَءاِمنُواْ ِبَرسُوِلِه  على حسنة تشتمل على نوعٌن ، كان الثواب علٌها مثلٌن كموله :}اتامُواْ َّللاا

ْحَمتِِه{ ] الحدٌد : ٌُْإتِ  ِن ِمن را ٌْ [ ، والكفل : النصٌب كالمثل ، فجعل لمن اتمى وآمن  1ٕكُم كْفلَ
بالرسول نصٌبٌن ، نصٌباً لتموى هللا ، ونصٌباً إلٌمانه برسوله ، فدل على أن الحسنة التً جعلت 

ع هللا فً لها عشر أمثالها هً التً جمعت عشرة أنواع من الحسنات ، وهو اإلٌمان الذي جم
صفته عشرة أنواع بموله:}إِنا اْلُمْسِلِمٌَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْإِمنٌَِن َواْلُمْإِمنَاِت{، إلى لوله:}َوأَْجراً 

[ ، فكانت هذه األنواع العشرة التً ثوابها عشرة أمثالها ، فٌكون لكل  َٖ٘عِظٌماً{] االحزاب : 
 .(ٙ)نوع منها مثل.لاله ابن بحر

ردي:"وهذا تؤوٌل فاسد ، لخروجه عن عموم الظاهر ، لما ال ٌحتمله تخصٌص لال الماو
العموم ، ألن ما جمع عشرة أنواع فهو عشر حسنات ، فلٌس ٌجزي عن حسنة إال مثلها ، وبطل 

 .(2)أن ٌكون جزاء الحسنة عشر أمثالها"
ن منزلة التعظٌم ال والثالث: : أن له عشر أمثالها فً النعٌم والزٌادة ال فً عظٌم المنزلة ، أل

ن فَْضِلِه{ ] فاطر  تنال إال بالطاعة ، وهذه مضاعفة تفضٌل كما لال :}ِلٌَُوفٌُِّهْم أُُجوَرهُْم َوٌَِزٌَدهُم ّمِ
 .(1)[. ذكره الماوردي عن بعض المفسرٌن ٖٓ: 

ومن لمً ربه  [، أي:"ٓٙٔ}َوَمْن َجاَء ِبالساٌِّبَِة فَبَل ٌُْجَزى إِالا ِمثْلََها{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(5)بسٌبة فبل ٌعالب إال بمثلها"

                                                             
( : "فٌه دمحم بن إسماعٌل بن عٌاش عن أبٌه ، لال 2ٖٔ/ٕ( ولال الهٌثمً فً المجمع )51ٕ/ٖالمعجم الكبٌر )(ٔ)

 أبو حاتم : لم ٌسمع من أبٌه شٌبا".
(، 2ٕٙ( والترمذي برلم )2ٓ1ٔ( وابن ماجة برلم )5ٕٔ/ٗالنسابً )( و٘ٗٔ/٘ورواه اإلمام أحمد فً المسند )

وزاد : "فؤنزل هللا تصدٌك ذلن فً كتابه : } َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها { الٌوم بعشرة أٌام" ، ثم لال : 
 "هذا حدٌث حسن".

 .1ٕٓ/ٕٔ(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٓ-25ٕ/ٕٔ(:ص5ٖٕٗٔلطبري)انظر: تفسٌر ا (ٖ)
 .5ٗٔ/ٕ، والنكت والعٌون:1ٕٔ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(ٙ)
 .5ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(2)
 .5ٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون:(1)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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ٌن الحّك والكفر باهلل ، فبل  لال الطبري:"  ٌمول : ومن وافى ٌوم المٌامة منهم بفراق الّدِ
 .(ٔ)ٌجزى إال ما ساءه من الجزاء ، كما وافى هللا به من عمله السٌا"

ال ٌُنمصون من جزابهم [، أي:"وهم ٓٙٔ}َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)شٌباً"

ٌمول : وال ٌظلم هللا الفرٌمٌن ، ال فرٌك اإلحسان ، وال فرٌك اإلساءة ،  لال الطبري:" 
بؤن ٌجازي المحسن باإلساءة والمسًء باإلحسان ، ولكنه ٌجازي كبل الفرٌمٌن من الجزاء ما هو 

ألنه جل ثناإه حكٌٌم ال ٌضع شٌبًا إال فً موضعه الذي ٌستحك أن ٌضعه فٌه ، وال ٌجازي له ، 
 .(ٖ)أحًدا إال بما ٌستحّك من الجزاء"

 :(٘)ومنه لول نابؽة الذبٌانً ، (ٗ):هو "وضع الشًء فً ؼٌر موضعه"«الظلم»و
ًٌا َما أُبٌَِّنَُها                  َوالنُّْإُي   َكاْلَحْوِض بِاْلَمْظلُوَمِة اْلَجلَدِ إِال أَُواِريا أل

فجعل األرض مظلومة، ألن الذي حفر فٌها النإى َحفر فً ؼٌر موضع الحفر، فجعلها مظلومة، 
 :(ٙ)لموضع الحفرة منها فً ؼٌر موضعها، ومن ذلن لول ابن لَمٌبة فً صفة ؼٌث

ٌَْد اْلُمْملَعِ َظلََم اْلبَِطاَح بَِها اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة                      فََصفَا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ
لوله ظلمه إٌاه: مجٌبه فً ؼٌر أوانه، وانصبابه فً ؼٌر مصبِّه. ومنه: َظلم الرجُل 

 .(2)َجزوره، وهو نحره إٌاه لؽٌر علة. وذلن عند العرب َوْضع النحر فً ؼٌر موضعه
 الفوابد:

وٌجازى علٌه، ولد دل على ذلن اإلٌمان بالحساب والجزاء: ٌحاسب العبد على عمله،  -ٔ
 الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمٌن.

ٌِّبَِة  لال هللا تعالى: لال تعالى: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَهُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسا
َنا [، ولال سبحانهٓٙٔفَبل ٌُْجَزى إِالا ِمثْلََها َوهُْم ال ٌُْظلَُموَن{ ]األنعام، اآلٌة:  ٌْ : }إِنا إِلَ

نَا ِحَسابَُهْم{ ]سورة الؽاشٌة، اآلٌتٌن:  ٌْ [، ولال: }َونََضُع اْلَمَواِزٌَن ٕٙ-ٕ٘إٌَِابَُهْم ثُما إِنا َعلَ
َنا بَِها َوكَ  ٌْ َ ٌْباً َوإِْن َكاَن ِمثْمَاَل َحباٍة ِمْن َخْرَدٍل أَت ٌَاَمِة فَبل تُْظلَُم َنْفٌس َش ى بِنَا فَ اْلِمْسَط ِلٌَْوِم اْلِم

 [ .2َٗحاِسبٌَِن{ ]سورة األنبٌاء، اآلٌة: 
عن صفوان بن محرز لال: كنت آخذا بٌد ابن عمر إذ عرض له رجل، فمال: 
كٌؾ سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: فً النجوى ٌوم المٌامة؟ فمال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

فٌضع علٌه كنفه وٌستره من الناس، وٌمرره ٌمول: " إن هللا عز وجل ٌدنً المإمن، 
بذنوبه، وٌمول له: أتعرؾ ذنب كذا، أتعرؾ ذنب كذا، أتعرؾ ذنب كذا، حتى إذا لرره 
بذنوبه، ورأى فً نفسه أنه لد هلن، لال: فإنً لد سترتها علٌن فً الدنٌا، وإنً أؼفرها 

                                                             
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٖ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕدٌوانه: (٘)
(. وصحة نسبته ٓ٘/ ٕالبٌت جاء فً بعض كتب التفاسٌر منسوبًا لعمرو بن لمٌبة )انظر: تفسٌر المرطبً: (ٙ)

. والبطاح جمع ٗ٘المفضلٌات:  ، وشرح2، البٌت رلم: ٗإلى الحادرة الذبٌانً، وهو فً دٌوان الحادرة، لصٌدة: 
بطحاء وأبطح: وهو بطن الوادي. وأنهل المطر انهبلال: اشتد صوبه وولعه. والحرٌصة والحارصة: السحابة 
التً تحرص مطرتها وجه األرض، أي تمشره من شدة ولعها. والنطاؾ جمع نطفة: وهً الماء الملٌل ٌبمى فً 

بعد أن أللعت هذه السحابة. ورواٌة المفضلٌات: " ظلم البطاح له " الدلو وؼٌره. ولوله: " بعٌد المملع ": أي 
 .ولوله: " له ": أي من أجله

 .ٕٗ٘/ ٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)



ٕٗ 
 

ل األشهاد ": }هإالء لن الٌوم، ثم  ٌعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافمون، فٌمو
 .(ٔ) [ "1ٔالذٌن كذبوا على ربهم أال لعنة هللا على الظالمٌن{ ]هود: 

وصح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص:" إْن َهّم بحسنة فعملها كُتبت عشراً، ِوإن لم ٌَعملها كتبْت 
 .(ٕ)حسنةً، ِوإن هّم بسٌبة فعملها كتبْت سٌبةً، وإن لم ٌعملها كتبْت حسنةً"

 سبحانه وتعالى ٌحاسب عباده على أن ٌجازي على السٌبة بسٌبة مثلها المماثلة أن هللا -ٕ
ٌحددها هو وحده. وٌجازي على الحسنة بعشر أمثالها، ولد ٌجازي علٌها بؤكثر من ذلن 
ألن الناس ٌتفاوتون فً إتمان أعمالهم، واإلحسان فٌه، كما ٌتفاوتون فً اإلخبلص هلل 

م، والحج، أما فً الصدلة فهم مع تفاوتهم فً اإلخبلص تعالى فً مثل الصبلة، والصٌا
ٌتفاوتون أٌضا فً تحري من ٌستحمها، فرب لرش ٌعطى لفمٌر أفضل عند هللا من لرش 
ٌعطى لسابل ورب لرش ٌعطى ألسرة بابسة أفضل عند هللا تعالى من دٌنار ٌعطى 

هُ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء ِبالساٌِّبَِة جزافا، وفً هذا ٌمول هللا تعالى: }َمْن َجاَء بِاْلَحَسنَِة فَلَ 
َ ٓٙٔفَبَل ٌُْجَزى إِالا ِمثْلََها َوهُْم اَل ٌُْظلَُموَن{ ]األنعام :  [، وٌمول: }َمْن ذَا الاِذي ٌُْمِرُض َّللاا

ٌَْبسُطُ َوإِلَ  ُ ٌَْمبُِض َو ٌِْه تُْرَجعُوَن{ ]البمرة : لَْرًضا َحَسًنا فٌََُضاِعفَهُ لَهُ أَْضعَافًا َكثٌَِرةً َوَّللاا
ِ َكَمثَِل َحباٍة أَْنبَتَْت َسْبَع َسَناِبَل ِفً  [ ، وٌمول:ٕ٘ٗ }َمثَُل الاِذٌَن ٌُْنِفمُوَن أَْمَوالَُهْم فًِ َسبٌِِل َّللاا

ُ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]البم ُ ٌَُضاِعُؾ ِلَمْن ٌََشاُء َوَّللاا [ كل ذلن ٕٔٙرة : كُّلِ سُْنبُلٍَة ِمابَةُ َحباٍة َوَّللاا
 .(ٖ)عدل من هللا تعالى وحكمة وفضل

 المرآن
ِرِكٌَن }لُْل إِن نًِ َهَدانًِ َرّبًِ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ِمل َة إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمشْ 

 [ٔٙٔ({ ]األنعام : ٔٙٔ)
 التفسٌر:

إننً أرشدنً ربً إلى الطرٌك الموٌم الموصل إلى جنته،  لهإالء المشركٌن: -أٌها الرسول-لل 
وهو دٌن اإلسبلم المابم بؤمر الدنٌا واآلخرة، وهو دٌن التوحٌد دٌن إبراهٌم علٌه السبلم، وما كان 

 إبراهٌم علٌه السبلم من المشركٌن مع هللا ؼٌره.

                                                             
إسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن، وأخرجه ابن خزٌمة فً  ، و1ٖٔ/5(:صٖٙٗ٘أخرجه احمد) (ٔ)

 ( من طرٌك عفان وحده، بهذا اإلسناد.ٕٖٕ( 15ٖ/ٔ"التوحٌد"
( ، وفً "خلك أفعال العباد" ٕٔٗٗ( ، والبخاري )1ٗٙ، وعبد بن حمٌد )15ٔ/ٖٔوأخرجه ابن أبً شٌبة 

، وأبو عوانة فً التوبة كما 12ٖ/ٔ( ، واٌن خزٌمة فً "التوحٌد"ٗٓٙ( ، وابن أبً عاصم فً "السنة" )ٖٗٗ)
من  ٙ٘اء والصفات"ص ( ، والبٌهمً فً "األسم2ٖ٘ٙ( ، وابن حبان )1ٓٔ/ورلة )ٖفً "إتحاؾ المهرة" 

 طرق، عن همام بن ٌحٌى، به.
( 5ٕٖ( ، وفً "خلك أفعال العباد" )2٘ٔٗ( و )2ٓٓٙ( ، والبخاري )ٙٙٔوأخرجه ابن المبارن فً "الزهد" )

( ، وعبد هللا بن أحمد ٘ٓٙ( ، وابن أبً عاصم فً " السنة" )2ٙ1ٕ( ، ومسلم )ٖٖٖ( و )ٖٖٔ( و )ٖٖٓو )
( ، وابن 1ٓ5ٓٔ( و )52ٗٙ( و )5ٙٗٙ( ، والطبري فً "تفسٌره" )2ٌ٘ٔ٘على )( ، وأبو 2ٖٗفً "السنة" )

( ، والنحاس 1ٓٔ/ورلة )ٖ، وأبو عوانة فً التوبة كما فً "إتحاؾ المهرة"15ٖو 1ٖٙ/ٔخزٌمة فً "التوحٌد"
، وابن منده فً 1ٕٙ( ، واآلجري فً " الشرٌعة"ص 2ٖ٘٘، وابن حبان )٘ٓٔفً "الناسخ والمنسوخ"ص 

من  ٕٕٓ-5ٕٔ( ، والبٌهمً فً " األسماء والصفات " ص 25ٓٔ( و )21ٓٔ( و )22ٓٔ( و )25ٓن" )"اإلٌما
 .طرق، عن لتادة، به

 لوله:"ٌمول فً النجوى ٌوم المٌامة،، لال السندي: أي: بٌن هللا وبٌن العبد.
 ولوله:"ٌدنً"، لال: من اإلدناء بمعنى التمرٌب، أي: ٌمربه منه.

 حتٌن، فً "الماموس": كنؾ هللا محركة: حرزه وستره، وهو الجانب والظل والناحٌة.ولوله:"كنفه"، لال. بفت
 ولوله:"وٌمرره "، لال: أي: ٌحمله على اإللرار بذنوبه.

: ٔومسلم كذلن  1ٕٕ - 22ٕ: ٔٔإسناده صحٌح، رواه البخاري مطوال ، 1ٔٗ/ٕ(/صٕٔٓٓأخرجه أحمد) (ٕ)
ٗ1. 

 .5ٓٔتخلً عن التملٌد والتحلً باألصل المفٌد، عمر الحمبلوي:ال»كتاب التوحٌد المسمى بـ انظر:  (ٖ)
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أٌها -لل  [، أي:"ٌٍٔٙٔم{ ]األنعام : }لُْل ِإنانًِ َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَمِ لوله تعالى: 
 .(ٔ)لهإالء المشركٌن: إننً أرشدنً ربً إلى الطرٌك الموٌم الموصل إلى جنته" -الرسول
ٌمول : لل لهم إننً أرشدنً ربً إلى الطرٌك الموٌم ، هو دٌن هللا الذي لال الطبري:" 

 .(ٕ)ابتعثه به ، وذلن الحنٌفٌة المسلمة ، فوفمنً له"
ٌمول هللا تعالى آمًرا نبٌه  ملسو هيلع هللا ىلص سٌد المرسلٌن أن ٌخبر بما أنعم هللا به علٌه  كثٌر:"لال ابن  

 .(ٖ)من الهداٌة إلى صراطه المستمٌم ، الذي ال اعوجاج فٌه وال انحراؾ"
فى « ٌاء»، بـ«هدنى»لرأ أبو عمرو ونافع فى رواٌة جماز وإسماعٌل بن جعفر: 

فى « ٌاء»، بؽٌر «هدن»، وفى رواٌة المسٌبً ولالون وورش:«ءٌا»الوصل، والولؾ بؽٌر 
فى « ٌاء»وصل وال ولؾ، وكذلن لرأ ابن كثٌر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسابى بؽٌر 

 .(ٗ)وصل وال ولؾ"
وهو دٌن اإلسبلم المابم  [، أي:"ٔٙٔ}ِدٌنًا لًٌَِما ِملاةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا { ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(٘)بؤمر الدنٌا واآلخرة، وهو دٌن التوحٌد دٌن إبراهٌم علٌه السبلم"
ٌمول : مستمًٌما }ملة إبراهٌم{، ٌمول : دٌن إبراهٌم ، }حنٌفًا{ ٌمول :  لال الطبري:" 
 .(ٙ)مستمًٌما"
 .(2)}دٌنا لٌما{ أي: مستمٌما" لال األخفش:" 
 .(1)المستمٌم"لال الزجاج:" المٌم: هو  
أي : لابًما ثابتًا ، } ِملاةَ إِْبَراِهٌَم َحنٌِفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { كموله }  لال ابن كثٌر:" 

ِ َحكا َٖٓٔوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملاِة ِإْبَراِهٌَم إِال َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ { ]البمرة :  [ ، ولوله } َوَجاِهُدوا فًِ َّللاا
ٌِن ِمْن َحَرجٍ ِملاةَ أَبٌِكُْم إِْبَراِهٌَم { ]الحج : ِجَهادِ  ٌْكُْم فًِ الّدِ [ ، ولوله 21ِه هَُو اْجتَبَاكُْم َوَما َجعََل َعلَ

ِ َحنًٌِفا َولَْم ٌَُن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن َشاِكًرا ألْنعُِمِه اْجتَبَاهُ  ةً لَانِتًا َّلِلا اهُ إَِلى َوَهدَ  : } إِنا إِْبَراِهٌَم َكاَن أُما

َنا إِلَ  ٌْ اِلِحٌَن. ثُما أَْوَح ْنٌَا َحَسنَةً َوإِناهُ فًِ اآلِخَرِة لَِمَن الصا ٌْنَاهُ فًِ الدُّ ٌَْن أَِن اتابِْع ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم. َوآتَ
 [.ٖٕٔ - ِٕٓٔملاةَ إِْبَراِهٌَم َحنًٌِفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن { ]النحل : 

أُِمَر باتباع ملة إبراهٌم الحنٌفٌة أن ٌكون إبراهٌم  -علٌه السبلم-ه ولٌس ٌلزم من كون
لام بها لٌاًما عظًٌما ، وأكملت له إكماال تاًما لم ٌسبمه أحد  -علٌه السبلم-أكمل منه فٌها ; ألنه ، 

إلى هذا الكمال ; ولهذا كان خاتم األنبٌاء ، وسٌد ولد آدم على اإلطبلق ، وصاحب الممام 
 .(5)لذي ٌرهب إلٌه الخلك حتى إبراهٌم الخلٌل ، علٌه السبلم"المحمود ا

 : (ٓٔ) [، ألهل اللؽة فٌه لوالنٔٙٔلوله تعالى:}َحنًٌِفا{]األنعام:وفً معنى 
 األول: أن الحنٌؾ هو المستمٌم.

 .(ٔٔ)لال الطبري: ")الحنٌؾ(، فإنه المستمٌم من كل شًء"  
كما لالوا للدٌػ: سلٌم، والمهلكة: مفازة، ومنه لٌل لؤلعرج: أحنؾ، تفاإال بالسبلمة،   

 .(ٕٔ)لالوا: فكل من أسلم هلل ولم ٌنحرؾ عنه فً شًء فهو حنٌؾ

                                                             
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٕ-1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٕٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٔمعانً المرآن: (2)
 .ٖٓٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .1ٖٔ-1ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٔ/ٗ(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٗٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)
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الثانً: أن الحنٌؾ المابل، ألن األحنؾ هو الذي ٌمٌل كل واحد من لدمٌه إلى األخرى بؤصابعها، 
 وتحنؾ إذا مال. وهذا لول الزجاج.

 .(ٔ)الحنٌفٌة: المٌل إلى اإلسبلم مٌبل ال رجوع معه" لال الزجاج:" 

 ، على ألوال:[ٔٙٔ]األنعام : واختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى:}َحنٌِفًا{  
، (ٖ)، والحسن(ٕ)أحدها: أن الحنٌفٌة حج البٌت، والحنٌؾ هو الحاج. وهذا لول ابن عباس

 .(5)، والسدي(1)، والضحان(2)بن لاسم ، وعبدهللا(ٙ)، وكثٌر بن زٌاد(٘)، وعطٌة(ٗ)ومجاهد
الذٌن  -ولالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم اإلسبلم )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام لزم العباد   

اتباعه فً مناسن الحج ، واالبتمام به  -كانوا فً عصره ، والذٌن جاءوا بعده إلى ٌوم المٌامة 
على ملته ، فهو )حنٌؾ(، مسلم على دٌن  فٌه. لالوا : فكل من حج البٌت فنسن مناسن إبراهٌم

 .(ٓٔ)إبراهٌم"
 .(ٕٔ)، والربٌع بن أنس(ٔٔ)والثانً: أنها اتباع الحك، لاله مجاهد

 والثالث: اتباع إبراهٌم فً شرابعه التً هً شرابع اإلسبلم.
فمالوا: "إنما سمً دٌن إبراهٌم )الحنٌفٌة(، ألنه أول إمام سن للعباد الختان ، فاتبعه من   

بعده علٌه. لالوا : فكل من اختثن على سبٌل اختتان إبراهٌم ، فهو على ما كان علٌه إبراهٌم من 
 .(ٖٔ)اإلسبلم ، فهو " حنٌؾ " على ملة إبراهٌم"

 .(ٙٔ)، وخصٌؾ(٘ٔ)، ومماتل بن سلٌمان(ٗٔ)لاله السدي والرابع: أنها: اإلخبلص. 
 هٌم فً ملته فاستمام علٌها ، فهو )حنٌؾ(.والخامس: ولٌل: )الحنٌفٌة( اإلسبلم. فكل من ابتم بإبرا

لال المفال: "وبالجملة فالحنٌؾ لمب لمن دان باإلسبلم كسابر ألماب الدٌانات، وأصله من    
 .(2ٔ)إبراهٌم علٌه السبلم"

 مثله. (5ٔ)، وروي عن عٌسى بن جارٌة(1ٔ)والسادس: أن الحنٌؾ: المستمٌم. لاله دمحم بن كعب
 .(ٕٓ)ٌإمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لاله أبو لبلبةالسابع: أن الحنٌؾ: الذي 

                                                             
 .ٖٔٔ/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
، ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص52ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)

 ،2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙو)
 .ٖٖٗٔ/٘(:ص1ٔ2٘، و)2ٗٓٔ/ٗ(ص1ٓٓٙو) 
 . ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔٓ، وتفسٌر الطبري)2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 . ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(، و)5ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٓٔ/ٖ(:ص51ٕٓالطبري)( انظر: تفسٌر 2)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )1)
 .2ٖٙ/ٕ(:صٖٓ٘ٙ، و)ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٔٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )5)
 .ٗٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
، ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٓٔ/ٖ(:ص55ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

 .ٖٖٗٔ/٘(:ص1ٔ2ٙو)
 .ٕٔٗ/ٔ(:ص5ٕٕٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: )ٕٔ)
 .ٙٓٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 . 2ٓٔ/ٖ(:صٕٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٔٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٘ٔ)
 .ٖٗٗٔ/٘( :ص1ٔ25، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .2ٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: 2ٔ)
 .ٖٖٗٔ/٘( :ص1ٔ22، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٖٕٔاتم)( انظر: تفسٌر ابن أبً ح1ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 5ٔ)
 .ٖٗٗٔ/٘( :ص1ٔ21، و)ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٓ)
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الثامن: أن الحنٌؾ: الذي ٌستمبل البٌت بصبلته، وٌرى أن حجه علٌه إن استطاع إلٌه سبٌبل. لاله 
 .(ٔ)أبو العالٌة

التاسع: أن الحنٌفٌة: شهادة أن ال إله إال هللا. ٌدخل فٌها تحرٌم األمهات والبنات والخاالت، 
ت، وما حرم هللا عز وجل، والختان. وكانت حنٌفة فً الشرن: كانوا أهل الشرن، وكانوا والعما

ٌحرمون فً شركهم األمهات والبنات والخاالت والعمات، وكانوا ٌحجون البٌت، وٌنسكون 
 .(ٖ)، وأبو عبٌدة(ٕ)المناسن. لاله لتادة

ثم سّمى من اختتن وحج الحنٌؾ فى الجاهلٌة من كان على دٌن إبراهٌم،  لال أبو عبٌدة:" 
البٌت حنٌفا لما تناسخت السنون، وبمً من ٌعبد األوثان من العرب لالوا: نحن حنفاء على دٌن 

 إبراهٌم، ولم ٌتمسكوا منه إال بحج البٌت، والختان والحنٌؾ الٌوم: المسلم. 

 :(ٗ)لال ذو الرمة

 إذا خالؾ الّظل العشّى رأٌته               حنٌفا ومن لرن الّضحى ٌتنّصر 

 .(٘)ٌعنى الحرباء"

والصواب: أن )الحنٌفٌة( هو اإلستمامة على دٌن إبراهٌم واتباعه على ملته، وهذا اختٌار        
 . وهللا أعلم.(ٙ)اإلمام الطبري

، ولرأ «الٌاء»مشددة « الماؾ» لرأ ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو:}دٌنا لٌما{، مفتوحة
 .(2)«"الٌاء»مفتوحة « الماؾ»عاصم وابن عامر وحمزة والكسابى :}لٌما{ مكسورة 

وما كان إبراهٌم علٌه  [، أي:"ٔٙٔ}َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(1)السبلم من المشركٌن مع هللا ؼٌره"

ٌمول : وما كان من المشركٌن باهلل ، ٌعنً إبراهٌم صلوات هللا علٌه ،  لال الطبري:" 
 .(5)ألنه لم ٌكن ممن ٌعبد األصنام"

سمعت ذر بن عبد هللا الَهْمَدانً ، ٌحدث عن ابن أْبَزى ، عن أبٌه لال : كان رسول هللا  
اإلخبلص ، ودٌن نبٌنا دمحم ، وملة أبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أصبح لال : "أصبحنا على ِملاة اإلسبلم ، وكلمة 

 .(ٓٔ)إبراهٌم حنٌفًا وما كان من المشركٌن"
عن ابن عباس لال : لٌل لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أي األدٌان أحّب إلى هللا ؟ لال : "الحنٌفٌة و
 .(ٔٔ)السمحة"

ذلنً على منكبه ، ألنظر  عن عابشة ، رضً هللا عنها ، لالت : "وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 إلى َزْفن الحبشة ، حتى كنت التً مللت فانصرفت عنه".

لال عبد الرحمن ، عن أبٌه لال : لال لً عروة : "إن عابشة لالت : لال رسول هللا 
 .(ٔ)ملسو هيلع هللا ىلص ٌومبذ : "لتعلم  ٌَهوُد أن فً دٌننا فُْسَحةً ، إنً أرسلت بَِحنٌفٌاة َسْمَحة"

                                                             

 .ٕٕٗ/ٔ(:ص5ٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ(:ص52ٕٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1٘/ٔ( انظر: مجاز المرآن:ٖ)
 واللسان "حول". ٓٗٔ/ ٕ، وتفسٌر المرطبً 5ٖٖ، وااللتضاب: ٖٔٔ، واالضداد لبلنبارى 5ٕٕ(دٌوانه ٗ)
 .1٘/ٔ( مجاز المرآن:٘)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٕٗ( انظر: السبعة فً المراءات:2)
 .ٓ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:1)
 .1ٕٕ/ٕٔ( تفسٌر الطبري:5)
( من طرٌك دمحم بن ٙٓٗ/ٖ، ورواه أحمد فً مسنده )1ٖٔ/ًٖ تفسٌر ابن كثٌر:(  أخرجه ابن مردوٌه كما فٓٔ)

 ( : "رجاله رجال الصحٌح".ٙٔٔ/ٓٔجعفر عن شعبة به ، لال الهٌثمً فً المجمع )
 ( : "فٌه ابن إسحاق وهو مدلس ولم ٌصرح بالسماع"..ٓٙ/ٔ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٖٕٙ/ٔ(المسند )ٔٔ)
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 بد:الفوا

من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن ملة إبراهٌم علٌه السبلم هً اإلسبلم، لال تعالى: }لُْل إِناِنى  -ٔ
ْستَِمٌٍم ِدًٌنا لًٌَِما ّملاَة إِْبراِهٌَم َحِنٌفًا{،  فصرح فً هذه اآلٌة بؤنها  َهَدانِى َربّى إِلَى ِصراٍط مُّ

، فبعد أن طال األمد على للوب لست ونست دٌن اإلسبلم الذي بعث هللا به نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص
حمٌمة دٌن إبراهٌم، جاء دمحم لٌجدد البناء وٌدعو إلى هللا على بصٌرة، فٌمٌم بالحك دٌن 

 إبراهٌم.
ًُّ َوالاِذٌَن آَمنُوا  ُ لال تعالى: }إِنا أَْولَى النااِس بِإِْبَراِهٌَم لَلاِذٌَن اتابَعُوهُ َوَهذَا النابِ َوَّللاا

ًُّ اْلُمْإِمِنٌَن{ ]آل عمران:   [ .1َٙوِل
كانت كلها توحٌدا خالصا هلل تعالى، كان  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن حٌاة الرسول وفً هذه اآلٌة بٌان  -ٕ

إٌمانه توحٌدا، وكانت نٌته توحٌدا، وكانت عبادته توحٌدا، وكان عمله توحٌدا، وكان 
 خلفه توحٌدا.

 براهٌم علٌه السبلم من وجوه ثبلثة:ومنها: الثناء على إ -ٖ
 أوالً: إمامته; ووجهها: أننا أمرنا باتباعه; والمتبوع هو اإلمام. -
 ثانٌاً: أنه حنٌؾ; والحنٌؾ هو المابل عن كل دٌن سوى اإلسبلم. -
 ; لموله تعالى: }وما كان من المشركٌن{.-ملسو هيلع هللا ىلص-ثالثاً: أنه لٌس فٌه شرن فً عمله  -
اآلٌة: أن الشرن ممتنع فً حك األنبٌاء; لموله تعالى: }وما كان من ومن فوابد  -ٗ

 المشركٌن{.
ومنها: أن ملة إبراهٌم )علٌه السبلم( أفضل الملل; وهً التوحٌد، والحنٌفٌة السمحة;   -٘

 لموله تعالى: }ملة إبراهٌم حنٌفاً{.
 

 المرآن
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )}لُْل إِن  َصاَلتًِ َونُسُِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ   [ٕٙٔ({ ]األنعام : ّٕٙٔلِِل 

 التفسٌر:
لهإالء المشركٌن: إن صبلتً، ونسكً، أي: ذبحً هلل وحده، ال لؤلصنام، وال  -أٌها الرسول-لل 

لؤلموات، وال للجن، وال لؽٌر ذلن مما تذبحونه لؽٌر هللا، وعلى ؼٌر اسمه كما تفعلون، وحٌاتً 
 المٌن.وموتً هلل تعالى رب الع

لهإالء  -أٌها الرسول-لل  [، أي:"ٕٙٔ}لُْل إِنا َصبَلتًِ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)المشركٌن: إن صبلتً التً أعبد بها ربً"

 .(ٖ)صبلتً المفروضة" لال مماتل بن حٌان:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل ، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم  لال الطبري:" 

األوثان واألصنام ، الذٌن ٌسؤلونن أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة اآللهة واألوثان :}إن 
 .(ٗ)صبلتً{"
ٌذبحون لؽٌر ٌؤمره تعالى أن ٌخبر المشركٌن الذٌن ٌعبدون ؼٌر هللا و لال ابن كثٌر:" 

 .(٘)اسمه ، أنه مخالؾ لهم فً ذلن ، فإن صبلته هلل"
 .(ٙ)ذبحً" [، أي:"وٕٙٔ}َونُسُِكً{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٔ)ٌمول : وذبحً" لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                               

 (.ٙٔٔ/ٙ(المسند )ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٗٔ/٘(:ص1ٔ1ٓ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٖ)
 .1ٖ/ٕٔ( تفسٌر الطبري:ٗ)
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر:٘)
 .ٓٓٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
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ونسكه على اسمه وحده ال شرٌن له، وهذا كموله تعالى : } فََصّلِ ِلَربَِّن  لال ابن كثٌر:" 
[، أي : أخلص له صبلتن وذبٌحتن ، فإن المشركٌن كانوا ٌعبدون األصنام َٕواْنَحْر { ]الكوثر : 

وٌذبحون لها ، فؤمره هللا تعالى بمخالفتهم واالنحراؾ عما هم فٌه ، واإللبال بالمصد والنٌة 
 .(ٕ)لى اإلخبلص هلل تعالى"والعزم ع
 [، أربعة ألوال:ٕٙٔ}َونُسُِكً{ ]األنعام : لوله تعالى:وفً  

، (ٙ)، والسدي(٘)، ولتادة(ٗ)، ومجاهد(ٖ)أحدها : أنه الذبٌحة فً الحج والعمرة ، لاله سعٌد بن جبٌر
 .(1)، وابن لتٌبة(2)والضحان

 .(5)والثانً : معناه: دٌنً ، لاله الحسن
، من لولهم فبلن ناسن أي عابد ، والفرق بٌن الدٌن (ٓٔ)معناه: عبادتً، لاله الزجاجوالثالث : 

 والعبادة : أن الدٌن اعتماد ، والعبادة عمل .
 .(ٔٔ)والرابع: معناه: حّجً. وهذا لول مماتل بن حٌان

فً اللؽة على معنٌٌن: أحدهما: ذَبَح، واآلخر: َعبََد، فبل ٌُدرى « نسن»لال الواحدي: " و
 .(ٕٔ)هما األصل"أٌ

ما تمربت به إلى «: النُّسُن»وأصل «. نَِسٌكةٍ »لال ابن لتٌبة:" }َونُسُِكً{ ذبابحً، جمع
 .(ٖٔ)هللا"

، ٌمال منه: نسن ثوبه إذا «الؽسل»فً اللؽة:« النسن»ولال المرطبً: " إن أصل 
 .(ٗٔ)ؼسله، وهو فً الشرع اسم للعبادة، ٌمال: رجل ناسن إذا كان عابدا"

السعود: " والنُسُن فً األصل ؼاٌةُ العبادة وشاَع فً الحج لما فٌه من الكُلفة لال أبو 
 .(٘ٔ)والبعد عن العادة"

روى ثعلب عن ابن األعرابً أنه لال: النسن سبابن الفضة كل  لال الفخر الرازي:" 

سبٌكة منها نسٌكة ولٌل: للمتعبد ناسن ألنه خلص نفسه من دنس اآلثام وصفاها كالسبٌكة 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖ/ٕٔ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٕٖ-1ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٕٔ(:صٕٖٓٗٔ) -(55ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٕٗ/ٕٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖٗٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖ٘ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٗٙٔانظر: ؼرٌب المرآن: (1)
 .5٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 : )نسو(.ٕٖٙ٘/ ٗ.وانظر: تهذٌب اللؽة: 5ٕٓ/ ٔمعانً المرآن:  انظر: (ٓٔ)

[، فمال:" وكل متعباد فهو َمنَْسن وَمْنِسِن، 1ٕٔ}َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا{ ]البمرة:  فسره بالعبادة، فً تفسٌر لوله تعالى:
مرب بها إلى هللا تعالى النسٌكة، كؤنا األصل فً النسن إنما هو من ومن هذا لٌل للعابد: ناسن، ولٌل للذبٌحة المت

." ِ جلا وعزا  الذبٌحة َّللا
، فمال:"النسن الذبح، والنسن ما ٌتمرب به إلى هللا جل [ٕٙٔ}َونُسُِكً{ ]األنعام :  وأما فً تفسٌر لوله تعالى:

 ".وعز
، ولم اجده عند الزجاج فً 5٘ٔ/ٕالنكت والعٌون:ولوله "معناه عبادتً". حكاه الماوردي عن الزجاج فً 

 تفسٌره آلٌة األنعام..
 .ٖٗٗٔ/٘(:ص1ٔ1ٕانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٕٕٖ/ ٖالتفسٌر البسٌط: (ٕٔ)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (ٖٔ)
 .1ٕٔ/ ٕتفسٌر المرطبً: (ٗٔ)
 .ٔٙٔ/ ٔتفسٌر أبً السعود: (٘ٔ)
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كل ما تمربت به إلى هللا تعالى، إال أن «: النسن»لصة من الخبث وعلى هذا التؤوٌل فـالمخ
 .(ٔ)الؽالب علٌه فً العرؾ: الذبح"

وحٌاتً ووفاتً وما ألّدمه فً  [، أي:"ٕٙٔ}َوَمْحٌَاَي َوَمَماِتً{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٕ)هذه الحٌاة من خٌرات وطاعات"

 .(ٖ)ٌمول : وحٌاتً، ووفاتً" لال الطبري:" 
 .(ٗ)أي: حٌاتً وموتً هلل" لال الفخر الرازي:" 
 .(٘)ما أعمله فً حٌاتً ، وما أوصً به بعد وفاتً" لال المرطبً:أي:" 
لال فً التسهٌل:أي:" أعمالً فً حٌن حٌاتً وعند موتً خالصا لوجهه وطلب  
 .(ٙ)رضاه"

ٌَاَي َوَمَماتًِ{لوله تعالى:وفً    :(2)[، ثبلثة وجوهٕٙٔ]األنعام :  }َوَمْح
أحدها : أن حٌاته ومماته بٌد هللا تعالى ال ٌملن ؼٌره له حٌاة وال موتاً ، فلذلن كان له مصلٌاً 

 وناسكاً .
 والثانً : أن حٌاته هلل فً اختصاصها بطاعته ، ومماته له فً رجوعه إلى مجازاته .

 .(1)هلل. أفاده الماورديوالثالث : أن عملً فً حٌاتً ووصٌتً عند مماتً 
أي: هو ٌحٌٌنً وٌمٌتنً، ولٌل: محٌاي بالعمل الصالح ومماتً إذا مت  لال البؽوي:" 

على اإلٌمان هلل رب العالمٌن، ولٌل: طاعتً فً حٌاتً هلل وجزابً بعد مماتً من هللا رب 
 .(5)العالمٌن"
ؼٌر نافع فإنه أسكن  ،«الٌاء»}ومماتً{ ساكنة  ،«الٌاء»كلهم لرأ:}ومحٌاي{ محركة و

 .(ٓٔ)«مماتى»فى }ومحٌاي{ ونصبها فى  «الٌاء»
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  ذلن كله هلل خالصاً هلل تعالى رب  [، أي:"ٕٙٔ}َّلِلا

 .(ٔٔ)العالمٌن دون ما أشركتم به"
ٌعنً : أن ذلن كله له خالًصا دون ما أشركتم به ، أٌها المشركون ، من  لال الطبري:" 
 .(ٕٔ)األوثان"
 .(ٖٔ)أي: أفرده بالتمرب بها إلٌه" لال المرطبً:" 
}َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{، صفة هللا تعالى أنه مالن العالم دون ؼٌره ، فلذلن كان  لال الماوردي:" 

 .(ٗٔ)أحك بالطاعة والتعبد من ؼٌره"
اعلم أنه تعالى كما عرفه الذٌن المستمٌم عرفه كٌؾ  الفخر الرازي فً تفسٌر اآلٌة:"لال  

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األنعام :  ٌموم به وٌإدٌه فموله: }لُْل إِنا َصبَلتًِ َونُسُِكً َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ َّلِلا
[، وهذا ٌدل ٖٙٔهُ{ ]األنعام : [، ٌدل على أنه ٌإدٌه مع اإلخبلص وأكده بموله:}اَل َشِرٌَن لَ ٕٙٔ

                                                             
 .5ٔٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
 .ٓٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٔٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٙ)
 .5٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٔٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 .2ٕٗانظر: السبعة فً المراءات: (ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖٔ)
 .5٘ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗٔ)
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على أنه ال ٌكفً فً العبادات أن ٌإتى بها كٌؾ كانت بل ٌجب أن ٌإتى بها مع تمام اإلخبلص 
 .(ٔ)وهذا من ألوى الدالبل على أن شرط صحة الصبلة أن ٌإتى بها ممرونة باإلخبلص"

ٌِْن ولال حٌن ذبحهما    ى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ٌوم عٌٍد بَِكْبَش عن جابر بن عبد هللا لال : "َضحا
ْهت وجهً للذي فََطر السموات واألرض حنٌفًا َوَما أنا من المشِركٌن ، } إِنا َصبلِتً  :"َوجا

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن  ٌَاَي َوَمَماتًِ َّلِلا ُل اْلُمْسِلِمٌَن{"َونُسُِكً َوَمْح  .(ٕ)ال َشِرٌَن لَهُ َوِبذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوا
 الفوابد:

من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن العبادة لٌست إال هلل تعالى وحده، }لُْل إِنا َصبلتًِ َونُسُِكً  -ٔ
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{.  َوَمْحٌَاَي َوَمَماتًِ َّلِلا

 المبعوث إلى الناس كافة وخاتم األنبٌاء، وأول المسلمٌن على اإلطبلق. -ملسو هيلع هللا ىلص-أن النبً دمحم -ٕ
 إخبلص الدٌن هلل تعالى وحده ال شرٌن له. -ٖ

واإلخبلص هلل معناه: "أن ٌمصد المرء بعبادته التمرب إلى هللا تعالى والتوصل 
 .(ٖ)إلى دار كرامته"

وابتؽابه وجه هللا بؤعماله، ومن ذلن لوله تعالى }لُْل على إخبلص النبً ملسو هيلع هللا ىلص دلّت اآلٌة  -ٗ
َ أَْعبُُد ُمْخِلصاً لَهُ ِدٌنًِ{ ]الزمر ٕٓإِناَما أَْدعُو َربًِّ َوال أُْشِرُن بِِه أََحداً{ ]الجن : [، }لُِل َّللاا

ٔٗ.] 
ح لعن هللا من ذب»أن الذبح عبادة، ومن السنة لوله علٌه الصبلة والسبلم: دلّت اآلٌة على  -٘

 .(ٗ)«لؽٌر هللا
وعن طارق بن شهاب: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: "دخل الجنة رجل فً ذباب، 
ودخل النار رجل فً ذباب. لالوا: وكٌؾ ذلن ٌا رسول هللا؟ لال: مر رجبلن على لوم 
لهم صنم ال ٌجوزه أحد حتى ٌمرب له شٌبا، فمالوا ألحدهما: لرب. لال لٌس عندي شًء 

الوا له: لرب ولو ذبابا. فمرب ذبابا، فخلوا سبٌله. فدخل النار. ولالوا لآلخر: ألرب، ل
 .(٘)لرب. فمال: ما كنت أللرب ألحد شٌبا دون هللا، فضربوا عنمه; فدخل الجنة"

فً هذا بٌان عظمة الشرن ولو فً شًء للٌل، وأنه ٌوجب النار، أال ترى إلى 
سه وهو الذباب كان جزاإه النار، إلشراكه هذا لما لرب لهذا الصنم أرذل الحٌوان وأخ

فً عبادة هللا، إذ الذبح على سبٌل المربة والتعظٌم عبادة، وهذا مطابك لموله تعالى: }إِناهُ 
ٌِْه اْلَجناةَ َوَمؤَْواهُ النااُر{]المابدة: ُ َعلَ َم َّللاا ِ فَمَْد َحرا [. وفٌه الحذر من 2َٕمْن ٌُْشِرْن بِاَّللا

انت صؽٌرة فً الحسبان، كما لال أنس: "إنكم لتعملون أعماالً هً أدق الذنوب وإن ك
 .(ٙ)فً أعٌنكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الموبمات"

إذا كان فً ذلن الزمان طمس الحك  -رحمكم هللا  -لال الطرطوشً:" فانظروا 
إال المبلة; فما ظنن بزمانن هذا؟ ! وهللا وظهر الباطل حتى ال ٌعرؾ من األمر المدٌم 

 .(2)المستعان"
ومن ذلن لصة عثمان بن عفان رضً هللا عنه، وذلن أنه كان ال ٌمصر فً 
السفر، فٌمال له: ألٌس لصرت مع النبً ملسو هيلع هللا ىلص؟ فٌمول: " بلى! ولكنً إمام الناس، فٌنظر 

ًا األعراب وأهل البادٌة أصلً ركعتٌن   !(ٔ)فٌمولون: هكذا فرضت "إل

                                                             
 .5ٔٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔ)
، وفً إسناده انمطاع ، فإن ٌزٌد بن أبً حبٌب لم ٌسمع 1ٕٖ/ٖأخرجه ابن ابً حاتم كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)

 ٌسمع من ابن عباس ، لال الدارلطنً فً العلل : "لم ٌسمع من أحد من الصحابة".
 .ٕٔٔشرح كشؾ الشبهات، ابن عثٌمٌن: (ٖ)
 .( ٕ٘ٔ/ٔ، 1ٔٔ/ٔ، 1ٓٔ/ٔ( ، وأحمد )ٕٕٗٗ( ، والنسابً: الضحاٌا )521ٔمسلم: األضاحً )رواه  (ٗ)
( عن طارق بن شهاب عن ٖٕٓ/ٔ( ، وأبو نعٌم فً الحلٌة )ٙٔ،  ٘ٔصحٌح مولوفا: رواه أحمد فً الزهد )(٘)

 .سلمان الفارسً مولوفا بسند صحٌح أفاده الدوسري فً النهج السدٌد
 .5ٕٗٙ، ح5ٕٖ/ٔٔتح ... الباري رواه البخاري فً: )كتاب الرلاق، باب ماٌتمى من محمرات الذنوب( ف(ٙ)
 .ٕٗالحوادث والبدع: (2)
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مشروعٌة لول }إن صبلتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن{ فً المٌام  -ٙ
ًّ بن أبً طالب، لال أن رسول هللا صلى هللا علٌه  للصبلة، وذلن لحدٌث مسلم عن عل
وسلم كان إذا كبر استفتح ثم لال: وجهت وجهً للذي فطر السماوات، واألرض حنٌفا 

نا من المشركٌن، إن صبلتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن، ال مسلما، وما أ
 .(ٕ)شرٌن له، وبذلن أمرت وأنا من المسلمٌن "

 
 المرآن

ُل اْلُمْسِلِمٌَن )  [ٖٙٔ({ ]األنعام : ٖٙٔ}اَل َشِرٌَن لَهُ َوبِذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَو 
 التفسٌر:

 فً صفاته وأسمابه، وبذلن التوحٌد الخالص أمرنً ال شرٌن له فً ألوهٌته وال فً ربوبٌته وال
 ربً جل وعبل وأنا أول من ألر وانماد هلل من هذه األمة.

ال شرٌن له فً ألوهٌته وال فً  [، أي:"ٖٙٔ}اَل َشِرٌَن لَهُ{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٖ)ربوبٌته وال فً صفاته وأسمابه"

فً شًء من ذلن من خلمه ، وال لشًء منهم فٌه نصٌب ، ألنه ال  لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)ٌنبؽً أن ٌكون ذلن إال له خالًصا"

لال فً التسهٌل:أي:" ال أرٌد بؤعمالً ؼٌر هللا، فٌكون نفٌا للشرن األصؽر وهو الرٌاء،  
 .(٘)وٌحتمل أن ٌرٌد ال أعبد ؼٌر هللا فٌكون نفٌا للشرن األكبر"

فإن جمٌع األنبٌاء لبله كلهم كانت دعوتهم إلى اإلسبلم ، وأصله عبادة  لال ابن كثٌر:" 
ٌِْه أَناهُ ال إِلَهَ إِال  هللا وحده ال شرٌن له ، كما لال : } َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل إِال نُوِحً إِلَ

تُْم فََما َسؤَْلتُكُْم [ ، ولد أخبر تعالى عن نوح أنه ٕ٘أَنَا فَاْعبُُدوِن { ]األنبٌاء :  ٌْ لال لمومه : } فَإِْن تََولا

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَكُوَن ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن { ]ٌونس :  [ ، ولال تعالى : } 2ِٕمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إِال َعلَى َّللاا
ْنٌَا َوإِناهُ فًِ اآلِخَرةِ لَِمَن َوَمْن ٌَْرَؼُب َعْن ِملاِة إِْبَراِهٌَم إِال َمْن َسِفهَ َنْفَسهُ َوَلمَِد اْصطَ  ٌْنَاهُ فًِ الدُّ فَ

اِلِحٌَن. إِْذ لَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسِلْم لَاَل أَْسلَْمُت ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن. َوَوصاى بَِها إِْبَراِهٌُم بَنٌِِه وَ  ٌَْعمُوُب ٌَا الصا
ٌَن فَبل تَُموتُنا  َ اْصَطفَى لَكُُم الّدِ ًا إِنا َّللاا [ ، ولال ٕٖٔ - ٖٓٔإِال َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن { ]البمرة :  بَنِ

َماَواِت  ٌْتَنًِ ِمَن اْلُمْلِن َوَعلاْمتَنًِ ِمْن تَؤِْوٌِل األَحاِدٌِث فَاِطَر السا ٌوسؾ ، علٌه السبلم : } َرّبِ لَْد آتَ

                                                                                                                                                                               
أما إتمام عثمان رضً هللا عنه للصبلة بمنى: فثابت فً ، ٕٗذكره الطرطوشً فً الحوادث والبدع: (ٔ)

( من طرٌك عبد الرحمن بن 5٘ٙ(، ومسلم )1ٗٓٔ"الصحٌحٌن" من عدة طرق، منها: ما أخرجه البخاري )
بن عفان رضً هللا عنه بمنى أربع ركعات، فمٌل ذلن لعبد هللا بن مسعود رضً هللا ٌزٌد; لال: صلى بنا عثمان 

عنه، فاسترجع! ثم لال: صلٌت مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بمنى ركعتٌن، وصلٌت مع أبً بكر الصدٌك رضً هللا عنه 
ن أربع ركعات ركعتان بمنى ركعتٌن، وصلٌت مع عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بمنى ركعتٌن، فلٌت حظً م

(، 5ٙٗٔ) متمبلتان. وأما جعل سبب إتمام عثمان رضً هللا عنه، مراعاة حال األعراب: فؤخرجه أبو داود
( من طرٌك أٌوب، عن الزهري: أن عثمان بن عفان أتم الصبلة بمنى ٕ٘ٗ/ ٔوالطحاوي فً "شرح المعانً" )

 عا لٌعلمهم أن الصبلة أربع.من أجل األعراب، ألنهم كثروا عامبذ، فصلى بالناس أرب
( من طرٌك عبد الرحمن بن حمٌد، عن أبٌه، عن عثمان: أنه أتم الصبلة بمنى، ثم ٗٗٔ/ ٖوأخرجه البٌهمً )

خطب الناس فمال: ٌا أٌها الناس! إن السنة سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسنة صاحبٌه; ولكنه حدث العام من الناس ]طؽام[ 
 فخفت أن ٌستنوا.

( عن ابن جرٌج; لال: بلؽنً أنه أوفى أربعا بمنى لط من أجل أن أعرابٌا ناداه فً 22ٕٗوأخرجه عبد الرزاق )
مسجد الخٌؾ بمنى: ٌا أمٌر المإمنٌن! مازلت أصلٌها ركعتٌن منذ رأٌتن عام أول صلٌتها ركعتٌن، فخشً 

 ى لط.عثمان أن ٌظن جهال الناس إنما الصبلة ركعتٌن; وإنما كان أوفاها بمن
(: "وهذه طرق ٌموي بعضها بعضا، وال مانع أن ٌكون هذا أصل سبب 2ٔ٘/ ٕلال الحافظ فً "الفتح" )

 .اإلتمام"
 .5ٕٔ/ٔ(:ص2ٗٔ، ومسند أبً داود)ٕٖٔ/ٕ(:ص2ٕ5المسند) (ٕ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (٘)
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ٌَا َواآلِخَرةِ تََوفانًِ ُمْسِلمً  ْن اِلِحٌَن { ]ٌوسؾ : َواألْرِض أَْنَت َوِلًٌِّ فًِ الدُّ [ ، ٔٓٔا َوأَْلِحْمنًِ ِبالصا
ٌِْه تََوكالُوا ِإْن كُْنتُْم ُمْسِلِمٌَن * فَمَالُوا عَ  ِ فَعَلَ ِ تََوكاْلنَا َولَاَل ُموَسى } ٌَا لَْوِم إِْن كُْنتُْم آَمْنتُْم بِاَّللا لَى َّللاا

نَا ِبَرْحَمتَِن ِمَن اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن { ]ٌونس :  َربانَا ال تَْجعَْلنَا فِتْنَةً ِلْلمَْوِم الظااِلِمٌنَ  [ ، 1ٙ - 1َٗونَّجِ
 َهاُدوا ولال تعالى : } إِناا أَنزْلنَا التاْوَراةَ فٌَِها هًُدى َونُوٌر ٌَْحُكُم بَِها النابٌُِّوَن الاِذٌَن أَْسلَُموا ِللاِذٌنَ 

باانٌُِّوَن َواألْحَباُر ]بَِما اْستُ  ِ { اآلٌة]المابدة : َوالرا [ ، ولال تعالى : } َوإِْذ ْٗٗحِفظُوا ِمْن ِكتَاِب َّللاا
ٌُْت إَِلى اْلَحَواِرٌٌَِّن أَْن آِمنُوا بًِ َوِبَرسُوِلً لَالُوا آَمناا َواْشَهْد بِؤَنانَا ُمْسِلُموَن { ]المابدة :  [.ٔٔٔ أَْوَح

متفاوتون فٌه بحسب شرابعهم الخاصة فؤخبر هللا تعالى أنه بعث رسله باإلسبلم ، ولكنهم 
التً ٌنسخ بعضها بعًضا ، إلى أن نسخت بشرٌعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التً ال تنسخ أبد اآلبدٌن ، وال تزال 

نحن »لابمة منصورة ، وأعبلمها مشهورة إلى لٌام الساعة ; ولهذا لال علٌه الصبلة والسبلم : 
فإن أوالد العبلت هم األخوة من أب واحد وأمهات  (ٔ)«واحد َمعاِشر األنبٌاء أوالد َعبلت دٌننا

َشتاى ، فالدٌن واحد وهو عبادة هللا وحده ال شرٌن له ، وإن تنوعت الشرابع التً هً بمنزلة 
األمهات ، كما أن إخوة األخٌاؾ عكس هذا ، بنو األم الواحدة من آباء شتى ، واألخوة األعٌان 

 .(ٕ)ة"األشماء من أب واحد وأم واحد
وبذلن التوحٌد الخالص أمرنً ربً  [، أي:"ٖٙٔ}َوبِذَِلَن أُِمْرُت{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٖ)جل وعبل"
 .(ٗ)ٌمول : وبذلن أمرنً ربً" لال الطبري:" 
 .(٘) "ٌعنً: ما لدم ذكره لال الماوردي:" 
 .(ٙ)وبذلن من اإلخبلص أمرت" لال صاحب الكشاؾ:أي:" 
 .(2)إشارة إلى اإلخبلص الذي تمتضٌه اآلٌة لبل ذلن"لال فً التسهٌل:"  
ُل اْلُمْسِلِمٌَن{ ]األنعام : لوله تعالى:  وأنا أول من ألر وانماد هلل من  [، أي:"ٖٙٔ}َوأَنَا أَوا

 .(1)هذه األمة"
 .(5)أول المسلمٌن من هذه األمة" لال لتادة:" 
ٌمول : وأنا أّول من ألرا وأْذعن وخضع من هذه األمة لربه بؤن ذلن  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)كذلن"
 .(ٔٔ) "ٌعنً: من هذه األمة حثّاً على اتباعه والمسارعة باإٍلسبلم  لال الماوردي:" 
 .(ٕٔ)لال فً التسهٌل:" ألنه صلّى هللا علٌه وسلّم سابك أمته" 
 .(ٖٔ)ألن إسبلم كل نبى متمدم إلسبلم أمته" لال صاحب الكشاؾ:" 
 .(ٔ)ٌعنً: المخلصٌن من أهل مكة" ولال مماتل:" 

                                                             
مرٌم فى الدنٌا واآلخرة لٌس بٌنى وبٌنه نبى واألنبٌاء أوالد عبلت أمهاتهم أنا أولى بعٌسى ابن » الحدٌث: (ٔ)

 «.شتى ودٌنهم واحد 
، 1ٖ2ٔ/ٗ، ومسلم ) (ٖٖٗٗ،  ٕٖٗٗ، رلم 2ٙٔ/ٗبرلم ) ( ، والبخارى552٘، رلم ٖٙٗ/ٕأخرجه أحمد )

 .(.2٘ٙٗ، رلم 1ٕٔ/ٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٙرلم 
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٓ٘ٔفسٌر المٌسر:الت (ٖ)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .1ٗالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (2)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٕ٘/ٕٔ(:صٖٙٓٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٕٔ)
 .1ٗالكشاؾ: (ٖٔ)
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 .(ٕ)" وٌمال: أول المسلمٌن ٌوم المٌثاقلال أبو اللٌث: أي:"من اهل مكة،  
}وأنا أول{ "المنمادٌن إلى امتثال ما أمر هللا تعالى به، ولٌل: لال اآللوسً:أي: 

تعالى ولدره، والمراد مسلمً أمته كما لٌل، وهذا شؤن كل نبً بالنسبة المستسلمٌن لمضاء هللا 
 .(ٖ)إلى أمته"
ْهُت   عن علً رضً هللا عنه ; أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا كبر استفتح ، ثم لال : "} َوجا

ًَ ِللاِذي فََطَر الساَماَواِت َواألْرَض َحنًٌِفا َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ  [ ، } إِنا 25ْشِرِكٌَن { ]األنعام : َوْجِه
ُل الْ  ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن. ال َشِرٌَن لَهُ َوبِذَِلَن أُِمْرُت َوأَنَا أَوا ٌَاَي َوَمَماتًِ َّلِلا ُمْسِلِمٌَن َصبلتًِ َونُسُِكً َوَمْح

، { اللهم أنت الملن ، ال إله إال أنت ، أنت ربً وأنا عبدن ، ظلمت نفسً واعترفت بذنبً 
فاؼفر لً ذنوبً جمٌعًا ، ال ٌؽفر الذنوب إال أنت. واهدنً ألحسن األخبلق ال ٌهدي ألحسنها إال 
أنت. واصرؾ عنً سٌبها ال ٌصرؾ عنً سٌبها إال أنت. تباركت وتعالٌت ، أستؽفرن وأتوب 

 .(ٗ)إلٌن.."
 الفوابد:

توحٌده سبحانه وتعالى فً ألوهٌته: وهو العلم بؤنه تعالى هو  من فوابد اآلٌة الكرٌمة: -ٔ
 المستحك للعبادة وحده دون سواه والمصد والتوجٌه والمٌام بالعبادات كلها إلٌه.

 .(٘):" إذا سؤلت فاسؤل هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل"-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  -ولموله 

  هو اإلسبلم الذي النجاة ألحد إال بالدخول فٌه.ما جاء به دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلصأن  -ٕ
أن حٌاة اإلنسان كلها خاضعة لمنهج هللا سبحانه وتعالى، وٌجب أن تكون وفك دلّت اآلٌة الكرٌمة 

منهج هللا سبحانه وتعالى، وإذا تصور اإلنسان أنه ٌمكن لجوانب من حٌاته أن تخرج عن منهج 
ٌَاَي َوَمَماتًِ{ ]األنعام:هللا فهو مخالؾ لنص اآلٌة; أل [، أي: كل أحوالً ٕٙٔنه تعالى لال: }َوَمْح

ِ َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]األنعام: لسٌرة النبً ملسو هيلع هللا ىلص العملٌة، وسٌرة الصحابة  -أٌضاً -[، ومخالؾ ٕٙٔ}َّلِلا
، ولٌس هنان مٌدان أبداً من رضوان هللا علٌهم، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لد صبػ الحٌاة كلها باإلسبلم

المٌادٌن لم ٌصبؽه هذا الدٌن باإلسبلم، ولٌس هنان مٌدان من المٌادٌن أبداً لم ٌكن فٌه شرع هلل 
 عز وجل.

 
 المرآن

ٌَْها َواَل تَِزُر  ٍء َواَل تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس إاِل  َعلَ ًْ ِ أَْبِغً َربًّا َوهَُو َربُّ كُّلِ َش ٌَْر ّللا  َواِزَرةٌ ِوْزَر }لُْل أََغ
 [ٗٙٔ({ ]األنعام : ٗٙٔأُْخَرى ثُم  إِلَى َربِّكُْم َمْرِجعُكُْم فٌَُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن )

 التفسٌر:
: أؼٌر هللا أطلب إلها، وهو خالك كل شًء ومالكه ومدبره؟ وال ٌعمل أي -أٌها الرسول-لل 

ٌه، وال تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ثم إلى ربكم معادكم إنسان عمبل سٌبا إال كان إثمه عل
 ٌوم المٌامة، فٌخبركم بما كنتم تختلفون فٌه من أمر الدٌن.

 فً سبب نزول اآلٌة ثبلثة ألوال:
عن النماش :" روي أن الكفار لالوا للنبً ملسو هيلع هللا ىلص: ارجع ٌا دمحم إلى دٌننا واعبد أحدها: نمل ابن عطٌة 

واترن ما أنت علٌه ونحن نتكفل لن بكل تباعة تتولعها فً دنٌان وآخرتن، فنزلت هذه  آلهتنا
 .(ٔ)اآلٌة"

                                                                                                                                                                               
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٓٓ٘/ٔبحر العلوم: (ٕ)
 .ٕٖٔ/ٗروح المعانً: (ٖ)
 (.22ٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٗ/ٔالمسند )(ٗ)
 .( ولال: حسن صحٌحٕٙٔ٘رواه الترمذي )(٘)
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نمل البؽوي عن ابن عباس: "كان الولٌد بن المؽٌرة ٌمول: اتبعوا سبٌلً أحمل عنكم والثانً: 
ٌَْها.. أوزاركم، فمال هللا تعالى: }  .(ٕ){"َواَل تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس إِالا َعلَ

والثالث: أنها نزلت ردا على العرب فً الجاهلٌة من مإاخذة الرجل بؤبٌه وبابنه وبجرٌرة حلٌفه. 
 .(ٖ)ذكره المرطبً

ِ أَْبِؽً َربًّا{ ]األنعام : لوله تعالى:  ٌَْر َّللاا : أؼٌر هللا -أٌها الرسول-لل  [، أي:"ٗٙٔ}لُْل أََؼ
 .(ٗ)أطلب إلها"

 .(٘)وإلها" لال ابن عباس رضً هللا عنهما: "سٌدا
لل، ٌا دمحم ، لهإالء العادلٌن بربهم األوثان ، الداعٌن إلى عبادة األصنام  لال الطبري:" 

 .(ٙ)واتباع خطوات الشٌطان: أسوى هللا أطلب سًٌدا ٌسودنً؟"
 .(2)لال فً التسهٌل:" تمرٌر وتوبٌخ للكفار، وسببها أنهم دعوه إلى عبادة آلهتهم" 
ٌمول تعالى : } لُْل{ ٌا دمحم لهإالء المشركٌن باهلل فً إخبلص العبادة له  لال ابن كثٌر:" 

ِ أَْبِؽً َربًّا { أي : أطلب ربا سواه" ٌَْر َّللاا  .(1)والتوكل علٌه : } أََؼ
 .(5)أفٌحسن عندكم أن أطلب إلها ؼٌر هللا" لال ابن عطٌة:أي:" 
ٍء{ ]األنعام :لوله تعالى:  ًْ وهو خالك كل شًء ومالكه  [، أي:"ٗٙٔ }َوُهَو َربُّ كُّلِ َش

 .(ٓٔ)ومدبره؟"
 .(ٔٔ)ٌمول : وهو سٌد كل شًء دونه ومدّبره ومصلحه" لال الطبري:" 
وهللا رب كل شًء، فالخلك كلهم داخلون تحت ربوبٌته، منمادون  لال السعدي:أي:" 

ًّ وعلى ؼٌري، أن ٌتخذ هللا ربا، وٌرضى به، وأال ٌتعلك بؤحد من المربوبٌن  ألمره، فتعٌن عل
 .(ٕٔ)الفمراء العاجزٌن"

ٌَُرّبنًِ وٌحفظنً وٌكلإنً وٌدبر أمري ، أي : ال أتوكل إال علٌه ، لال ابن كثٌر:أي:" 
 إال إلٌه ; ألنه رب كل شًء وملٌكه ، وله الخلك واألمر. وال أنٌب

هذه اآلٌة فٌها األمر بإخبلص التوكل ، كما تضمنت اآلٌة التً لبلها إخبلص العبادة له  
ال شرٌن له. وهذا المعنى ٌمرن باآلخر كثًٌرا فً المرآن كما لال  تعالى مرشًدا لعباده أن ٌمولوا 

ٌِْه { ]هود : َ٘وإٌِااَن نَْستَِعٌُن { ]الفاتحة : : } إٌِااَن نَْعبُُد  [ ، ٖٕٔ[ ، ولوله } فَاْعبُْدهُ َوتََوكاْل َعلَ
ٌِْه تََوكاْلنَا { ]الملن :  ْحَمُن آَمناا بِِه َوَعلَ [ ، ولوله } َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب 5ٕولوله } لُْل هَُو الرا

 .(ٖٔ)[ ، وأشباه ذلن من اآلٌات"5ِكٌبل { ]المزمل : ال إِلَهَ إِال هَُو فَاتاِخْذهُ وَ 
ٍء{، لال فً التسهٌل:لوله:  ًْ " برهان على التوحٌد ونفً الربوبٌة عن }َوهَُو َربُّ كُّلِ َش
 .(ٗٔ)ؼٌر هللا"

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .2٘ٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .2٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (2)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٕٔ)
 .1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٗٔ)
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كان فً ذلن الزمان ، ال مخرج للعلماء العابدٌن إال إحدى َخلاتٌن : إحداهما  لال الربٌع:" 
ا أمٌر ودعاء إلى الحك ، أو االعتزال فبل تشارن أهل الباطل فً عملهم ،  أفضل من صاحبتها. إما
وتإدي الفرابض فٌما بٌنن وبٌن ربن ، وتحّب هلل وتبؽض هلل ، وال تشارن أحًدا فً إثم . لال : 

نزل فً ذلن آٌة محكمة : }لل أؼٌر هللا أبؽً ربًا وهو رب كل شًء{ ، إلى لوله : }فٌه ولد أ
َق الاِذٌَن أُوتُوا اْلِكتَاَب إِال ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم اْلبٌَِّنَةُ { ]سورة  تختلفون{، وفً ذلن لال : }َوَما تَفَرا

 .(ٔ)["ٗالبٌنة : 
ٌَْها{ ]األنعام : }َواَل تَْكِسُب كُلُّ لوله تعالى:  وال ٌعمل أي إنسان  [، أي:"َٗٙٔنْفٍس إِالا َعلَ

 .(ٕ)عمبل سٌبا إال كان إثمه علٌه"
 .(ٖ)لال ابن عباس: "علٌها ما اكتسبت، من العمل" 
 .(ٗ)لال دمحم بن كعب المرظً: "علٌها ما اكتسبت من الشر" 

 .(٘)جانً"ال تجنً كل نفس إال ما كان من إثمه على ال لال البؽوي:أي:"

ٌمول : وال تجترح نفس إثًما إال علٌها ، أي : ال ٌإخذ بما أتت من  لال الطبري:" 
معصٌة هللا تبارن وتعالى ، وركبت من الخطٌبة ، سواها ، بل كل ذي إثم فهو المعالب بإثمه 

 .(ٙ)والمؤخوذ بذنبه"
 .(2) "ٌعنً: إال علٌها عماب معصٌتها ولها ثواب طاعتها  لال الماوردي:" 
لال فً التسهٌل:" رّد على الكفار ألنهم لالوا له: أعبد آلهتنا ونحن نتكفل لن بكل تباعة  

تتولعها فً دنٌان وأخران، فنزلت هذه اآلٌة: أي: لٌس كما للتم، وإنما كسب كل نفس علٌها 
 .(1)خاصة"
وال تحمل نفس آثمة  [، أي:"ٗٙٔ}َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(5)إثم نفس أخرى"
 .(ٓٔ)أي: ال تحمل نفس حمل أخرى، أي: ال ٌإاخذ أحد بذنب ؼٌره" لال البؽوي:"

لال المرطبً:" أي: ال تحمل حاملة ثمل أخرى، أي ال تإخذ نفس بذنب ؼٌرها،  
 .(ٔٔ)بل كل نفس مؤخوذة بجرمها ومعالبة بإثمها"

الثمل، ثم استعمل فً «: الوزر»نوب أحد، وأصل لال فً التسهٌل:أي:" ال ٌحمل أحد ذ 
 .(ٕٔ)الذنوب"
ٌمول : وال تؤثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى ؼٌرها ، ولكنها تؤثم بإثمها ،  لال الطبري:" 

 وعلٌه تعالب ، دون إثم أخرى ؼٌرها .
لهم. ٌمول : لل لهم وإنما ٌعنً بذلن المشركٌن الذٌن أمَر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌمول هذا المول 

: إنا لسنا مؤخوذٌن بآثامكم ، وعلٌكم عموبة إجرامكم ، ولنا جزاء أعمالنا . وهذا كما أمره هللا 
ًَ ِدٌِن{]سورة الكافرون :   .(ٔ)["ٙجل ثناإه فً موضع آخر أن ٌمول لهم : }لَكُْم ِدٌنُكُْم َوِل

                                                             
 .1ٕٙ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ1٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ1ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (1)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٓٔ)
 .2٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٕٔ)
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ب علٌه ، وال ٌحمل ذنبه أي ال ٌتحمل أحد ذنب ؼٌره فٌؤثم به وٌعال لال الماوردي:" 
 .(ٕ) "ؼٌره ، فٌبرأ منه وٌسلم من عمابه 

ٌَْها َوال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى {  لال ابن كثٌر:"  لوله:} َوال تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس إِال َعلَ
إخبار عن الوالع ٌوم المٌامة فً جزاء هللا تعالى وحكمه وعدله ، أن النفوس إنما تجازى 

إن خًٌرا فخٌر ، وإن شًرا فشر ، وأنه ال ٌحمل من خطٌبة أحد على أحد. وهذا من  بؤعمالها
ٌء َولَْو َكاَن ذَا لُْرَبى {  ًْ عدله تعالى ، كما لال : } َوإِْن تَْدعُ ُمثْمَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها ال ٌُْحَمْل ِمْنهُ َش

[ ، لال علماء التفسٌر : فبل ٕٔٔ: [ ، ولوله } فبَل ٌََخاُؾ ظُْلًما َوال َهْضًما { ]طه 1ٔ]فاطر : 
ٌظلم بؤن ٌحمل علٌه سٌبات ؼٌره ، وال ٌهضم بؤن ٌنمص من حسناته. ولال تعالى : } ُكلُّ نَْفٍس 

[ ، معناه : كل نفس مرتهنة بعملها 5ٖ،  1ٖبَِما َكَسبَْت َرِهٌنَةٌ * إِال أَْصَحاَب اْلٌَِمٌِن { ]المدثر : 
لد تعود بركات أعمالهم الصالحة على ذرارٌهم ، كما لال فً  السٌا إال أصحاب الٌمٌن ، فإنه

ٌاتَُهْم َوَما أَلَتْنَ ٌاتُُهْم بِإٌَِماٍن أَْلَحْمنَا بِِهْم ذُّرِ اهُْم ِمْن َعَمِلِهْم سورة الطور : } َوالاِذٌَن آَمنُوا َواتابَعَتُْهْم ذُّرِ
ٍء { ]اآلٌة :  ًْ فً المنزلة الرفٌعة فً الجنة ، وإن لم ٌكونوا  [ ، أي : ألحمنا بهم ذرٌاتهمِٕٔمْن َش

لد شاركوهم فً األعمال ، بل فً أصل اإلٌمان ، } َوَما أَلَتْنَاهُْم { أي : أنمصنا أولبن السادة 
الرفعاء من أعمالهم شٌبا حتى ساوٌناهم وهإالء الذٌن هم أنمص منهم منزلة ، بل رفعهم تعالى 

بفضله ومنته، ثم لال : } كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهٌٌن { ]الطور  إلى منزلة اآلباء ببركة أعمالهم ،
 .(ٖ)[ ، أي : من شر"ٕٔ: 

 :(ٗ)وجهان ،«الوزر»وفً أصل 
 ٖ - ٕأحدهما : أصله الثمل ، من لوله :}َوَوَضْعَنا َعنَن ِوْزَرَن الاِذي أَنمََض َظْهَرَن { ] الشرح : 

 عنه. [، ومنه سمً وزٌر الملن لتحمله المل
ً وزٌر الَمِلِن ألنه  ٔٔوالثانً : أن أصله الملجؤ من لوله:}َكبلا الَ َوَزَر{ ] المٌامة :  [، ومنه سُّمِ

 ٌلجؤ إلٌه فً األمور .
عروة عن أبٌه لال: "سبلت عابشة عن ولد الزنا؟ فمالت: لٌس علٌه من خطٌبة أبوٌه  

 .(٘)شًء، ولالت: }وال تزر وازرة وزر أخرى{"
ثم إلى ربكم معادكم ٌوم  [، أي:"ٗٙٔ}ثُما إِلَى َربِّكُْم َمْرِجعُكُْم{ ]األنعام : تعالى:لوله  
 .(ٙ)المٌامة"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : لل لهإالء العادلٌن بربهم األوثان : كل  لال الطبري:" 
عامل منا ومنكم فله ثواب عمله ، وعلٌه وزره ، فاعملوا ما أنتم عاملوه }ثم إلى ربكم{ ، أٌها 

 .(2)الناس }مرجعكم{، ٌمول : ثم إلٌه مصٌركم ومنملبكم"
مكانتكم إنا عاملون على ما نحن علٌه ، فستعرضون  اعملوا على لال ابن كثٌر:أي:" 

 .(1)ونعرض علٌه"
 .(5)لوله:}ثم إلى ربكم مرجعكم{، تهدٌد ووعٌد" لال ابن عطٌة:" 
فٌخبركم بما كنتم  [، أي:"ٗٙٔ}فٌَُنَّبِبُكُْم بَِما كُْنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)تختلفون فٌه من أمر الدٌن"

                                                                                                                                                                               
 .1ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٙٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٖٗ-1ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 2٘ٔ/2، وتفسٌر المرطبً:5ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ12أخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)لال الربٌع بن أنس:" ٌبعثهم من بعد الموت، فٌبعث أولٌاءه وأعداءه فٌنببهم بؤعمالهم" 
 .(ٔ)بؤعمالهم"
}فٌنببكم بما كنتم فٌه{، فً الدنٌا ، }تختلفون{ من األدٌان والملل، إذ لال الطبري:ٌمول:" 

كان بعضكم ٌدٌن بالٌهودٌة ، وبعٌض بالنصرانٌة ، وبعض بالمجوسٌة ، وبعض بعبادة األصنام 
عاء الشركاء مع هللا واألنداد ، ثم ٌجازي جمٌعَكم بما كان ٌعمل فً الدنٌا من خٌر أو شر ،  واّدِ

 .(ٕ)فتعلموا حٌنبذ من المحسُن مناا والمسًء"
وٌنببنا وإٌاكم بؤعمالنا وأعمالكم ، وما كنا نختلؾ فٌه فً الدار الدنٌا ، لال ابن كثٌر:أي:" 

ٌَْفتَُح كما لال تعالى : } لُْل ال  ٌْنََنا َربُّنَا ثُما  ا تَْعَملُوَن. لُْل ٌَْجَمُع َب ا أَْجَرْمَنا َوال نُْسؤَُل َعما تُْسؤَلُوَن َعما
ٌْنَنَا بِاْلَحّكِ َوهَُو اْلفَتااُح اْلعَِلٌُم { ]سبؤ :   .(ٖ)["ٕٙ،  ٕ٘بَ

لوله بما أي: فٌعلمكم أن العماب على االعوجاج تبٌٌن لموضع لحك، و لال ابن عطٌة:" 
كنتم فٌه تختلفون ٌرٌد على ما حكى بعض المتؤولٌن من أمري فً لول بعضكم هو ساحر 
وبعضكم هو شاعر. وبعضكم افتراه، وبعضكم اكتتبه ونحو هذا. وهذا التؤوٌل ٌحسن فً هذا 

 .(ٗ)الموضع وإن كان اللفظ ٌعم جمٌع أنواع االختبلفات من األدٌان والملل والمذاهب وؼٌر ذلن"

 .(ٗ)ذلن"
 .(٘)بما كنتم فٌه تختلفون{، أي:" من األدٌان التً فرلتموها" لال النسفً:} 

لال الصابونً:" وهذا وعٌٌد وتهدٌد أي مرجعكم إِلٌه ٌوم المٌامة فٌجازٌكم على أعمالكم  
 .(ٙ)وٌمٌز بٌن المحسن والمسًء"

 الفوابد:
والتؤله والتعبد، لال من فوابد اآلٌة الكرٌمة: الرضا باهلل ربا ال شرٌن له فً التمرب -ٔ

ٍء{. ًْ ِ أَْبِؽً َربًّا َوهَُو َربُّ كُّلِ َش ٌَْر َّللاا  تعالى:}لُْل أََؼ

والرضا: "هو سرور الملب بمّر المضاء. ولٌل: الّرضا ارتفاع الجزع فً أّي حكم كان، 
 ضا.ولٌل الّرضا هو صّحة العلم الواصل إلى الملب. فإذا باشر الملب حمٌمة العلم أّداه إلى الرّ 

 ولٌل استمبال األحكام بالفرح. ولٌل: سكون الملب تحت مجاري األحكام. 

 .(2)ولٌل: نظر الملب إلى لدٌم اختٌار هللا للعبد فإنّه اختار له األفضل. وهو ترن الّسخط"

 .(2)الّسخط"
: "من لزم ما ٌرضً هللا من امتثال أوامره -رحمه هللا -لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌّة

واجتناب نواهٌه ال سٌّما إذا لام بواجبها ومستحبّها فإّن هللا ٌرضى عنه، كما أّن من لزم 
ٌّا »محبوبات الحّك أحبّه هللا. كما لال فً الحدٌث الّصحٌح الّذي فً البخارّي:  من عادى لً ول

ًّ عبدي بمثل أداء ما افترضت علٌه، وال ٌزال عبدي فمد  بارزنً بالمحاربة، وما تمّرب إل
ًّ بالنّوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته ...   الحدٌث. وذلن أّن الّرضا نوعان:(1)« ٌتمّرب إل

                                                             
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ11أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر:ٖ)
 .2ٖٓ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر النسفً: (٘)
 .ٓٓٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٔٔٔالتعرٌفات للجرجانً : (2)
 مضافة إلى هللا تعالى أنه لالها. -ملسو هيلع هللا ىلص  -هذا من األحادٌث المدسٌة التً ٌذكرها الرسول (1)
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 أحدهما: الّرضا بفعل ما أمر به وترن ما نهً عنه. وٌتناول ما أباحه هللا من ؼٌر تعّد محظور.

ِ راِؼبُوَن{]التوبة: }َولا ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرسُولُهُ إِناا إِلَى َّللاا ُ َسٌُْإتٌِنَا َّللاا [ . وهذا الّرضا 5٘لُوا َحْسبُنَا َّللاا
 واجب.

َدلاِت فَإِْن أُْعطُوا ِمْنها َرُضوا َوإِْن  ٌَْلِمُزَن فًِ الصا ولهذا ذّم من تركه بموله: }َوِمْنُهْم َمْن 
ُ َسٌُْإتٌَِنا لَْم ٌُْعَطْوا مِ  ُ َوَرسُولُهُ َولالُوا َحْسبُنَا َّللاا ْنها إِذا هُْم ٌَْسَخطُوَن* َولَْو أَناُهْم َرُضوا ما آتاهُُم َّللاا

ُ ِمْن فَْضِلِه َوَرسُولُهُ ...{]التوبة:   [ .5٘ -1َّ٘للاا

أحد لولً والنّوع الثّانً: الرضا بالمصابب: كالفمر والمرض والذّّل. فهذا رضا مستحّب فً 

العلماء، ولٌس بواجب، ولد لٌل: إنّه واجب، والّصحٌح أّن الواجب هو الّصبر، كما لال الحسن: 
ًّ صلّى هللا  الّرضا ؼرٌزة، ولكّن الّصبر معّول المإمن. ولد روي فً حدٌث ابن عبّاس أّن الّنب

ع فإّن فً الّصبر إن استطعت أن تعّم بالّرضا مع الٌمٌن فافعل، فإن لم تستط»علٌه وسلّم لال: 
وأّما الّرضا بالكفر والفسوق والعصٌان: فالّذي علٌه أبّمة الدٌن أّنه « . على ما تكره خٌرا كثٌرا

ٌَْرضى ِلِعباِدِه اْلكُْفَر{ ]الزمر:  ُ 2ال ٌرضى بذلن، فإّن هللا ال ٌرضاه كما لال: }َوال  [، ولال: َوَّللاا
ٌَْرضى َعِن اْلمَْوِم  [ ، ولالٕ٘ٓال ٌُِحبُّ اْلفَساَد{]البمرة:  َ ال  تعالى: فَإِْن تَْرَضْوا َعْنُهْم فَإِنا َّللاا

  .(ٔ)["5ٙاْلفاِسِمٌَن{ ]التوبة: 

 .(ٕ)«ذاق طعم اإلٌمان من رضً باهلل ربا، وباإلسبلم دٌنا، وبدمحم رسوال»لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص 

إلسبلم دٌنا، وبدمحم رسوال، من لال حٌن ٌسمع النداء: رضٌت باهلل ربا، وبا»ولال: 
 .(ٖ)«ؼفرت له ذنوبه

: "وهذان الحدٌثان علٌهما مدار ممامات -بعد ان ساق الحدٌثٌن السابمٌن-لال ابن المٌم
الدٌن، وإلٌهما ٌنتهً. ولد تضمنا الرضا بربوبٌته سبحانه وألوهٌته. والرضا برسوله، واالنمٌاد 

له هذه األربعة: فهو الصدٌك حما. وهً سهلة  له. والرضا بدٌنه، والتسلٌم له، ومن اجتمعت
بالدعوى واللسان. وهً من أصعب األمور عند الحمٌمة واالمتحان. وال سٌما إذا جاء ما ٌخالؾ 
 هوى النفس ومرادها. من ذلن تبٌن أن الرضا كان لسانه به ناطما. فهو على لسانه ال على حاله.

وفه، ورجابه، واإلنابة إلٌه، والتبتل فالرضا بإلهٌته ٌتضمن الرضا بمحبته وحده، وخ
إلٌه، وانجذاب لوى اإلرادة والحب كلها إلٌه. فعل الراضً بمحبوبه كل الرضا. وذلن ٌتضمن 

 عبادته واإلخبلص له.

                                                                                                                                                                               

: "إن هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا لال: لال رسول  -رضً هللا عنه  -ولد رواه البخاري مع اختبلؾ فً اللفظ عن أبً هرٌرة 
ًّ عبدي بشًء أحب إلً مما افترضته علٌه، وما ٌزال  لال: من عادى فً ولًٌّا فمد آذنته بالحرب، وما تمرب إل
عبدي ٌتمرب إلً بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي ٌسمع به، وبصره الذي ٌبصر به، وٌده التً 

 ً ٌمشً بها. . ".ٌبطش بها، ورجله الت
باب التواضع. وٌروى عن عابشة رضً هللا عنها بلفظ  -كتاب الرلاق - ٘ٓٔ/1(:صٕٓ٘ٙصحٌح البخاري)

 لرٌب من هذا.
 .ٕٙ٘/ ٙ -لئلمام أحمد-انظر: المسند 

)ولٌا(: هو العالم بدٌن هللا تعالى المواظب على طاعته المخلص فً عبادته. )آذنته بالحرب(: أعلمته بالهبلن 
 لنكال. وا

 [٘ٓٔ/1)مما افترضت علٌه(: من الفروض العٌنٌة وفروض الكفاٌة.] تعلٌك مصطفى البؽا:صحٌح البخاري:
 .1ٖٙ-1ٔٙ/ٓٔالفتاوى لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: (ٔ)
 .(5ٗٙٔ، وابن حبان )1ٕٓ/ ٔ(، وأخرجه أٌضا أحمد ٖٕٕٙ(، والترمذي )ٖٗمسلم )(ٕ)
 .(2ٕٔ، وأخرجه ابن ماجه )ٕٙ/ ٕ(، والنسابً ٕٓٔرمذي )(، والتٕ٘٘(، وأبو داود )1ٖٙمسلم )(ٖ)
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والرضا بربوبٌته: ٌتضمن الرضا بتدبٌره لعبده. وٌتضمن إفراده بالتوكل علٌه. 
 ٌكون راضٌا بكل ما ٌفعل به. واالستعانة به، والثمة به، واالعتماد علٌه. وأن

 فاألول: ٌتضمن رضاه بما ٌإمر به. والثانً: ٌتضمن رضاه بما ٌمدر علٌه.

وأما الرضا بنبٌه رسوال: فٌتضمن كمال االنمٌاد له. والتسلٌم المطلك إلٌه، بحٌث ٌكون 
كم علٌه أولى به من نفسه. فبل ٌتلمى الهدى إال من موالع كلماته. وال ٌحاكم إال إلٌه. وال ٌح

ؼٌره، وال ٌرضى بحكم ؼٌره ألبتة. ال فً شًء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. وال فً شًء 
من أذواق حمابك اإلٌمان ومماماته. وال فً شًء من أحكام ظاهره وباطنه. ال ٌرضى فً ذلن 
بحكم ؼٌره. وال ٌرضى إال بحكمه. فإن عجز عنه كان تحكٌمه ؼٌره من باب ؼذاء المضطر إذا 

م ٌجد ما ٌمٌته إال من المٌتة والدم. وأحسن أحواله: أن ٌكون من باب التراب الذي إنما ٌتٌمم به ل
 عند العجز عن استعمال الماء الطهور.

وأما الرضا بدٌنه: فإذا لال، أو حكم، أو أمر، أو نهى: رضً كل الرضا. ولم ٌبك فً 
د نفسه أو هواها، أو لول مملده للبه حرج من حكمه. وسلم له تسلٌما. ولو كان مخالفا لمرا

 وشٌخه وطابفته.

وهاهنا ٌوحشن الناس كلهم إال الؽرباء فً العالم. فإٌان أن تستوحش من االؼتراب 
والتفرد. فإنه وهللا عٌن العزة، والصحبة مع هللا ورسوله، وروح األنس به. والرضا به ربا، 

 وبدمحم ملسو هيلع هللا ىلص رسوال وباإلسبلم دٌنا.

الصادق كلما وجد مس االؼتراب، وذاق حبلوته، وتنسم روحه. لال: اللهم زدنً بل 
اؼترابا، ووحشة من العالم، وأنسا بن. وكلما ذاق حبلوة هذا االؼتراب، وهذا التفرد: رأى 
الوحشة عٌن األنس بالناس، والذل عٌن العز بهم. والجهل عٌن الولوؾ مع آرابهم وزبالة 

التمٌد برسومهم وأوضاعهم. فلم ٌإثر بنصٌبه من هللا أحدا من الخلك. أذهانهم، واالنمطاع عٌن 
ولم ٌبع حظه من هللا بموافمتهم فٌما ال ٌجدي علٌه إال الحرمان. وؼاٌته: مودة بٌنهم فً الحٌاة 
الدنٌا. فإذا انمطعت األسباب. وحمت الحمابك، وبعثر ما فً المبور، وحصل ما فً الصدور، 

جد من دون مواله الحك من لوة وال ناصر: تبٌن له حٌنبذ موالع الربح وبلٌت السرابر، ولم ٌ
 .(ٔ)"والخسران. وما الذي ٌخؾ أو ٌرجح به المٌزان. وهللا المستعان، وعلٌه التكبلن

ثم لال ابن المٌم:" ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن ٌلزم ما جعل هللا رضاه فٌه. 
 فإنه ٌوصله إلى ممام الرضا وال بد.

متى ٌبلػ العبد إلى ممام الرضا؟ فمال: إذا ألام نفسه على أربعة « لٌحٌى بن معاذ:لٌل 
أصول فٌما ٌعامل به ربه، فٌمول: إن أعطٌتنً لبلت. وإن منعتنً رضٌت. وإن تركتنً عبدت. 

 .(ٕ)  »وإن دعوتنً أجبت

لعلم الرضا هو صحة العلم الواصل إلى الملب. فإذا باشر الملب حمٌمة ا«ولال الجنٌد: 
أداه إلى الرضا، ولٌس الرضا والمحبة كالرجاء والخوؾ، فإن الرضا والمحبة حاالن من أحوال 
أهل الجنة. ال ٌفارلان المتلبس بهما فً الدنٌا، وال فً البرزخ، وال فً اآلخرة. بخبلؾ الخوؾ 

نه. وإن والرجاء، فإنهما ٌفارلان أهل الجنة بحصول ما كانوا ٌرجونه، وأمنهم مما كانوا ٌخافو

                                                             
 .2ٕٔ - 2ٔٔ/ ٕمدارج السالكٌن:(ٔ)
 .2ٖٔ/ٕنمبل عن: مدارج السالكٌن: (ٕ)
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كان رجاإهم لما ٌنالون من كرامته دابما، لكنه لٌس رجاء مشوبا بشن. بل هو رجاء واثك بوعد 
 .(ٔ)  »صادق، من حبٌب لادر. فهذا لون ورجاإهم فً الدنٌا لون

الرضا سكون الملب إلى لدٌم اختٌار هللا للعبد أنه اختار له األفضل. «ولال ابن عطاء:
 .(ٕ)  »فٌرضى به

ن المٌم: وهذا رضا بما منه. وأما الرضا به: فؤعلى من هذا وأفضل. ففرق بٌن ثم لال اب
 .(ٖ)من هو راض بمحبوبه، وبٌن من هو راض بما ٌناله من محبوبه من حظوظ نفسه"

ولد جاء هذا الرضا بؤنواعه مبٌنا فً سورة "األنعام" التً هً سورة التوحٌد العظمى، 
 الرضا هً جماع التوحٌد كله:فمد اشتملت علً ثبلثة أنواع من 

 الرضا باهلل ربا ال شرٌن له فً التمرب والتؤله والتعبد: -أوال:

ٍء{ ]األنعام: ًْ ٌَْر هللاِ أَْبِؽً َربًّا َوهَُو َربُّ ُكّلِ َش  [.ٗٙٔلال تعالى:}لُْل أََؼ

 الرضا باهلل حكما ال شرٌن له فً التشرٌع والطاعة: -ثانٌا:

ٌَْر  بًل{]األنعام:لال تعالى:}أَفَؽَ ٌْكُُم اْلِكتَاَب ُمفَصا  [.ٗٔٔهللاِ أَْبتَِؽً َحَكًما َوُهَو الاِذي أََنَزَل إِلَ

 الرضا باهلل ولٌا ال شرٌن له فً محبته ومواالته: -ثالثا:

ٌَْر هللاِ أَتاِخذُ َوِلًٌّا فَاِطِر الساَماَواِت َواألَْرِض{ ]األنعام:  [.ٗٔلال تعالى:}لُْل أََؼ

ًّ ومن ف-ٕ وابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال ٌصح طلب رب ؼٌر هللا تعالى ألنه رب كل شً، فبل ول
ٌّته ولو وّحد ربوبٌّته،  وال حكم وال رّب إاّل هللا، الذي من عدل به ؼٌره فمد أشرن فً ألوه
فتوحٌد الربوبٌّة هو الذي اجتمعت فٌه الخبلبك مإمنها وكافرها، وتوحٌد اإللهٌّة مفرق الطرق 

لمإمنٌن والمشركٌن، ولهذا كانت كلمة اإلسبلم: ال إله إالّ هللا، ولو لال: ال رّب إالّ هللا بٌن ا
أجزاه عند المحممٌن، فتوحٌد األلوهٌّة هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل "هللا" اإلله، كما 

 .(ٗ)هو لول سٌبوٌه، وهو الصحٌح، وهو لول جمهور أصحابه إالّ من شذّ منهم

د من اآلٌة الكرٌمة: أن كل األسبلة المتعلمة بتوحٌد الربوبٌة استفهامات تمرٌر، ٌراد وٌستفا-ٖ
منها أنهم إذا ألروا رتب لهم التوبٌخ واإلنكار على ذلن اإللرار. ألن الممر بالربوبٌة ٌلزمه 

ِ  اإللرار باأللوهٌة ضرورة; لال تعالى: }لل أؼٌر هللا أبؽى ربا{، ومنه لوله: { }أَفًِ َّللاا َشنٌّ
[، وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار، ألن استمراء المرآن دل على أن ٓٔ]إبراهٌم : 

االستفهام المتعلك بالربوبٌة استفهام تمرٌر ولٌس استفهام إنكار، ألنهم ال ٌنكرون الربوبٌة، كما 
 رأٌت كثرة اآلٌات الدالة علٌه.

الحساب والجزاء التً تمثل لمة العدل ومنتهاه أن هللا عدالة الجزاء ٌوم المٌامة، إذ أن لاعدة -ٗ
ٌجازي العباد بؤعمالهم، إن خٌراً فخٌر، وإن شراً فشر، وال ٌحمل الحك تبارن وتعالى أحداً وزر 

ٌَْها َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى ثُما ِإلَى َربِّكُم  ؼٌره، كما لال تعالى: }َوالَ تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس إِالا َعلَ
ْرِجعُكُْم فٌَُنَبِّبُكُم بَِما كُنتُْم فٌِِه تَْختَِلفُوَن{ ]األنعام:  [ . وهذا هو العدل الذي ال عدل فوله، ٗٙٔما

ِن اْهتََدى فَإِناَما ٌَْهتَدي ِلَنْفِسِه َوَمن  فالمهتدي ٌمطؾ ثمار هداٌته، والضال ضبلله على نفسه، }ما

                                                             
 .2ٖٔ/ٕنمبل عن: مدارج السالكٌن: (ٔ)
 .2ٖٔ/ٕنمبل عن: مدارج السالكٌن: (ٕ)
 .2ٖٔ-2ٕٔ/ٕمدارج السالكٌن: (ٖ)
 .1انظر: تجرٌد التوحٌد المفٌد: (ٗ)
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ٌَِضلُّ َعلٌَْ  بٌَِن َحتاى نَْبعََث َرسُواًل{ َضلا فَإِناَما  َها َوالَ تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى َوَما ُكناا ُمعَذِّ
 [ .٘ٔ]اإلسراء: 

وهذه الماعدة العظٌمة إحدى الشرابع التً اتفمت الرساالت السماوٌة على تمرٌرها، لال 
ْ بَِما فًِ ُصُحِؾ ُموَسى   -أاَلا تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  -ٌَم الاِذي َوفاى َوإِْبَراهِ  -تعالى: }أَْم لَْم ٌُنَباؤ

نَساِن إِالا َما َسعَى  ٌَْس ِلئْلِ -ٖٙثُما ٌُْجَزاهُ اْلَجَزاء اأْلَْوفَى{ ]النجم:  -َوأَنا َسْعٌَهُ َسْوَؾ ٌَُرى  -َوأَن لا
ٗٔ.] 

ع العمل وضرره عابد إلى ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أنه ال ٌإخذ أحد بجرٌرة ؼٌره، وأن نف-٘
عامله ال إلى ؼٌره، وأنه ال ٌجنً جان إال على نفسه. وٌشهد لهذا: لول هللا تعالى: }َواَل تَْكِسُب 

َها َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ . ٌْ  كُلُّ نَْفٍس إِالا َعلَ

:"المالن والمتصرؾ ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو: "الرب": أي-ٙ
 .(ٔ)والمدبر والسٌد والمربً"

، وذلن من اسمه )الرب( الثابت بالكتاب والسنة  و"الرب": صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزا وَجلا
فً مواضع عدٌدة; تارة وحده )الرب( ، وتارة مضافاً; مثل: )رب العالمٌن( ، و )رب 

 المشرلٌن(. 

ِ َربِّ   [. ٕاْلعَالَِمٌَن{ ]الفاتحة:  لال تعالى }اْلَحْمُد َّلِلا

ٌِْن{ ]الرحمن:  ٌِْن َوَربُّ اْلَمْؽِربَ  [.2ٔولوله تعالى:}َربُّ اْلَمْشِرلَ

: "أما -ملسو هيلع هللا ىلص  -و"الرب": لم ٌؤت فً المرآن بدون إضافة لكن فً السنة لال الرسول 
 .(ٕ)الركوع فعظموا فٌه الرب"

 .(ٖ)مرضاة للرب"ولال فً "السوان": "مطهرة للفم 

بُّ من العبد فً جوؾ اللٌل اآلخر،  وعن عمرو بن عبسة مرفوعاً: ))ألرب ما ٌكون الرا
 .(ٗ)فإن استطعت أن تكون ممن ٌذكر هللا فً تلن الساعة; فكن"

لال ابن لتٌبة:"ومن صفاته )الرب( ، والرب المالن، ٌُمال: هذا رب الدار ورب الضٌعة 
ل هللا سبحانه: }اْرجْع إلى َرّبِن{ ; أي: إلى سٌدن. وال ٌُمال لمخلوق: ورب الؽبلم; أي: مالكه، لا

ؾ باإلضافة; ألن هللا  ; معرفاً باأللؾ والبلم; كما ٌُمال هلل، إنما ٌُمال: هذا رب كذا، فٌُعرا بُّ هذا الرا
; دلات األلؾ والبلم على معنى العموم، وإذا لٌل لمخلوق بُّ : ربُّ مالن كل شًء. فإذا لٌل: الرا

 .(٘)كذا وربُّ كذا; نُسب إلى شًء خاص; ألنه ال ٌملن ]شٌباً[ ؼٌره"

ولال ابن المٌم:" وتؤمل ارتباط الخلك واألمر بهذه األسماء الثبلثة، وهً )هللا( ، و 
)الرب(، و)الرحمن( ; كٌؾ نشؤ عنها الخلك واألمر والثواب والعماب، وكٌؾ جمعت الخلك 

 الفرق.وفرلتهم; فلها الجمع، ولها 

                                                             
 .2ٔٔصفات هللا عز وجل الواردة فً الكتاب والسنة، السماؾ:(ٔ)
 .(; عن عابشة رضً هللا عنها5ٕٔٔ(، ومسلم )2ٕٗ٘رواه: البخاري )(ٕ)
/ ٕ(، وابن حبان )ٓٔ/ ٔ(، والنسابً )ٕٙ/ ٙ(، ووصله أحمد )1٘ٔ/ ٗرواه البخاري معلًما مجزوًما )(ٖ)

 .(5ٖٗ/ ٔ(، وحّسنه البؽوي فً "شرح السنة" )12ٕ
 .(1ٖٕٖصحٌح سنن الترمذي: )(ٗ)
 .5ؼرٌب المرآن: (٘)
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فاسم )الرب( له الجمع الجامع لجمٌع المخلولات; فهو رب كل شًء وخالمه والمادر 
علٌه، ال ٌخرج شًء عن ربوبٌته، وكل من فً السماوات واألرض عبد له فً لبضته وتحت 
لهره، فاجتمعوا بصفة الربوبٌة، وافترلوا بصفة اإللهٌة، فؤلاهه وحده السعداء، وألروا له طوعاً 

 الذي ال إله إال هو، الذي ال تنبؽً العبادة والتوكل والرجاء والخوؾ والحب واإلنابة بؤنه هللا
واإلخبات والخشٌة والتذلل والخضوع إالا له، وهنا افترق الناس، وصاروا فرٌمٌن: فرٌماً 
مشركٌن فً السعٌر، وفرٌماً موحدٌن فً الجنة; فاإللهٌة هً التً فرلتهم كما أنا الربوبٌة هً 

من صفة اإللهٌة، والخلك  -مظهره ولٌامه-تً جمعتهم; فالدٌن والشرع، واألمر والنهً ال
واإلٌجاد والتدبٌر والفعل من صفة الربوبٌة، والجزاء بالثواب والعماب والجنة والنار من صفة 
الملن، وهو ملن ٌوم الدٌن، فؤمرهم بإلهٌته، وأعانهم ووفمهم وهداهم وأضلهم بربوبٌته، وأثابهم 

 .(ٔ)البهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه األمور ال تنفن عن األخرى ..."وع

لال السعدي:"الرب: هو المربً جمٌع عباده بالتدبٌر وأصناؾ النعم، وأخص من هذا 
تربٌته ألصفٌابه بإصبلح للوبهم وأرواحهم وأخبللهم وبهذا كثر دعاإهم له بهذا اإلسم الجلٌل 

 ٌة الخاصة.ألنهم ٌطلبون منه هذه الترب

وهو الذي له جمٌع معانً الربوبٌة التً ٌستحك أن ٌإله ألجلها وهً صفات الكمال كلها 
والمحامد كلها له والفضل كله واإلحسان كله، وأنه ال ٌشارن هللا أحد فً معنى من معانً 

ِمٌُع اْلبَِصٌر{ ]الشورى :  ٌء َوُهَو السا ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش بشر وال ملن، بل هم [ ، ال ٔٔالربوبٌة } َل
ً عبٌد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبٌة، ممهورون خاضعون لجبلله وعظمته، فبل  جمٌعا
ٌنبؽً أن ٌكون أحد منهم نداً وال شرٌكاً هلل فً عبادته وإلوهٌته، فبربوبٌته سبحانه ٌربً الجمٌع 

ً ورزلاً وتدبٌراً وإحٌاًء وإماتةً، و هم ٌشكرونه على ذلن من مبلبكة وأنبٌاء وؼٌرهم خلما
بإخبلص العبادة كلها له وحده، فٌإلهونه وال ٌتخذون من دونه ولٌاً وال شفٌعاً، فاإللهٌة حك له 

 .(ٕ)سبحانه على عباده بصفة ربوبٌته"

وفً اآلٌة الكرٌمة الرد على من تؤّول "الرب" فً لوله: }َوَجاَء َربَُّن َواْلَملَُن َصفًّا َصفًّا *{ -2
 !!(ٖ)بمعنى "المربً من المبلبكة" [،ٕٕ]الفجر: 

فهل ٌشن من له أدنى مسكة من عمل وإٌمان أنه من المعلوم »لال شٌخ اإلسبلم:"  
باالضطرار فً دٌن االسبلم أنا هذا من أعظم االفتراء على هللا وعلى رسوله، وعلى كبلمه، 

ٌَْها َواَل وأنا هللا لم ٌجعل لمحمٍد لط ربًا ؼٌر هللا: }َوهَُو َربُّ ُكّلِ شَ  ٍء َوالَ تَْكِسُب كُلُّ نَْفٍس إِالا َعلَ ًْ
 . (ٗ)[« ٗٙٔتَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى{ ]األنعام: 

 

 
 المرآن

ن  }َوهَُو ال ِذي َجعَلَكُْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم إِ 
 [٘ٙٔ({ ]األنعام : َ٘ٙٔسِرٌُع اْلِعمَاِب َوإِن هُ لَغَفُوٌر َرِحٌٌم ) َرب نَ 

 التفسٌر:
وهللا سبحانه هو الذي جعلكم تخلفون من سبمكم فً األرض بعد أن أهلكهم هللا، واستخلفكم فٌها; 
لتعمروها بعدهم بطاعة ربكم، ورفع بعضكم فً الرزق والموة فوق بعض درجات، لٌبلوكم فٌما 
                                                             

 .ٖٗ/ٔمدارج السالكٌن:(ٔ)
 .ٕٓٓ-55ٔتفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٕ)
إنا الربا هو المربً، فلعلا ملًكا عظًٌما هو أعظُم المبلبكِة (: »ٖٗٔ)ص« أساس التمدٌس»لال الرازي فً (ٖ)

ِ ملسو هيلع هللا ىلص ًّ  .[«.ٕٕ، وكاَن هو المراد من لوله: }َوَجاَء َربَُّن َواْلَملَُن َصفًّا َصفًّا *{ ]الفجر: كان مربًٌا للنب
 .( طبعة مجمع الملن فهد2ٖٓ - ٖٙٓ/ ٙبٌان تلبٌس الجهمٌة )(ٗ)
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من نعمه، فٌظهر للناس الشاكر من ؼٌره. إن ربن سرٌع العماب لمن كفر به وعصاه،  أعطاكم
 وإنه لؽفور لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبمات، رحٌم به.

 سبب النزول:
: ما ٌحملن على الذي أتٌتنا به إال الحاجة فنحن نجمع لن -ملسو هيلع هللا ىلص -لال مماتل:" لمولهم للنبً

ْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُمْ فنزلت: } من أموالنا ٌَ  .(ٔ){"َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِل

وهللا سبحانه هو  [، أي:"٘ٙٔ}َوهَُو الاِذي َجعَلَكُْم َخبَلبَِؾ اأْلَْرِض{ ]األنعام : لوله تعالى: 
ٌها; لتعمروها بعدهم الذي جعلكم تخلفون من سبمكم فً األرض بعد أن أهلكهم هللا، واستخلفكم ف

 .(ٕ)بطاعة ربكم"
 .(ٖ)لال السمعانً:" أي: ٌخلؾ بعضكم بعضا" 

 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنً: من بعد هبلن األمم الخالٌة" 
 .(٘)المعنى:سكان األرض; ٌخلؾ بعضكم بعضا، واحدهم: خلٌفة" لال ابن أبً زمنٌن:" 

ٌعنً: أهلن أهل المرون الماضٌة وأورثكم األرض ٌا أمة دمحم صلى هللا  لال البؽوي:"
 .(ٙ)علٌه وسلم من بعدهم، فجعلكم خبلبؾ منهم فٌها تخلفونهم فٌها وتعمرونها بعدهم"

ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمته : وهللا الذي جعلكم ، أٌها الناس ،  لال الطبري:" 
}خبلبَؾ األرض{، بؤن أهلن َمْن كان لبلكم من المرون واألمم الخالٌة ، واستخلفكم ، فجعلكم 

 .(2)خبلبؾ منهم فً األرض"
جعلكم تعمرون األرض جٌبل بعد جٌل ، ولَْرنا بعد لرن ، وَخلَفا بعد  لال ابن كثٌر:أي:" 

وؼٌره،  كما لال : } َولَْو نََشاُء لََجعَْلنَا ِمْنكُْم َمبلبَِكًة فًِ األْرِض ٌَْخلُفُوَن { (1)َسلَؾ. لاله ابن زٌد 
[ ، ولوله } إِّنًِ ٕٙ: [ ، وكموله تعالى : } َوٌَْجعَلُكُْم ُخلََفاَء األْرِض { ]النمل ٓٙ]الزخرؾ : 

كُْم َوٌَْستَْخِلفَكُْم فًِ َٖٓجاِعٌل فًِ األْرِض َخِلٌفًَة { ]البمرة :  [ ، ولوله } َعَسى َربُّكُْم أَْن ٌُْهِلَن َعُدوا
ٌَْؾ تَْعَملُوَن { ]األعراؾ :   .(5)["5ٕٔاألْرِض فٌََْنظَُر َك

 [، وجوه:٘ٙٔاأْلَْرِض{ ]األنعام :  }َوُهَو الاِذي َجعَلَكُْم َخبَلبِؾَ لوله تعالى:وفً  
ً لؤلرض ، حكاه الماترٌدي ً من الجان سكانا ، وابن (ٔٔ)، والماوردي(ٓٔ)أحدها : أنه جعلهم خلفا

 عن ابن عباس. ،(ٕٔ)الجوزي

                                                             

 .ٔٓٙ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٔ)
ٌِْل َوالناَهاِر َوهَُو الساِمٌُع اْلعَِلٌُم{  وهذا الخبر مروي عن ابن عباس فً سبب نزول لوله تعالى:}َولَهُ َما َسَكَن فًِ اللا

 [.ٖٔ]األنعام : 
فمالوا: ٌا دمحم إنا لد علمنا أنه إنما ٌحملن على ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الكلبً عن ابن عباس: "إن كفار مكة أتوا رسول هللا 

انا رجبل وترجع عما أنت علٌه، فنزلت هذه تدعو إلٌه الحاجة، فنحن نجعل لن نصٌبا فً أموالنا حتى تكون أؼن
 اآلٌة".

 – 5/ ٖأ، وزاد المسٌر: 2ٙٔ، والكشؾ والبٌان: 2/ ٕ، وتنوٌر الممباس: ٕٗٔ]انظر: أسباب النزول للواحدي:
ٔٓ .] 

 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٓٔٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (٘)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .12ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٖٗ/ٗانظر: تفسٌر الماترٌدي: (ٓٔ)
 ، ولم ألؾ علٌه فً تفسٌر الطبري وابن ابً حاتم.52ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .55/ٕانظر: زاد المسٌر: (ٕٔ)



ٗ٘ 
 

والثانً : أن سكان األرض ٌخلؾ بعضهم بعضا، وذلن فإن أهل كل عصر ٌخلؾ أهل العصر 
أهل عصر بعده على انتظام ، حتى تموم الساعة على الذي لبله ، كما مضى أهل عصر خلفه 

ً لؤلمم الماضٌة. ذكره الماوردي ، (ٔ)العصر األخٌر فبل ٌخلك عصر ، فصارت هذه األمة خلفا
 ، وؼٌرهم.(٘)، والنحاس(ٗ)، وابن لتٌبة(ٖ)، وابن زٌد(ٕ)وهو معنى لول السدي

 .(ٙ)أما }خبلبؾ األرض{، فؤهلن المرون واستخلفنا فٌها من بعدهم" لال السدي:" 
 .(2)ٌستخلؾ فً األرض لوما بعد لوم، ولوما بعد لوم" لال ابن زٌد:" 
ولٌل الن بعضهم ٌخلؾ بعضا حتى تموم الساعة علٌهم، والحدٌث ٌموي  لال النحاس:" 

 .(1)هذا المول"

 .(5)بالتعاون. ذكره الزجاجوالثالث : جعل بعضهم خلٌفة لبعض لٌتآلفوا 
 .(ٔٔ)، والزجاج(ٓٔ)والرابع :ألنهم آخر األمم وكانوا خلفاً لمن تمدمهم. وهذا لول أبو عبٌدة

 .(ٕٔ)جعلت أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خبلبؾ كل األمم " لال أبو عبٌدة:"
خاتم النبٌٌن فؤمته لد  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ألن النبً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال الزجاج:" لٌل خبلبؾ األرض أمة دمحم 

 .(ٖٔ)خلفت سابر األمم
، وهً من لول «وصٌفة»جمع  «الوصابؾ»، كما «خلٌفة»جمع  «:الخبلبؾ»و

 :  (ٗٔ)المابل: َخلَؾ فبلن فبلنًا فً داره ٌخلُفه ِخبلفة ، فهو خلٌفة فٌها ، لال الشماخ
 (٘ٔ)تُِصٌبُُهُم َوتُْخِطبُنًِ الَمنَاٌا                   َوأَْخلُُؾ فًِ ُربُوعٍ َعْن ُربُوعِ 

 .(ٙٔ)والخامس: أنهم خلفاء هللا فً أرضه ٌملكونها وٌتصرفون فٌها. أفاده الزمخشري

 وحسن المعاملة معه. -ملسو هيلع هللا ىلص  -والخامس: فً بٌان صحبة رسول هللا 

جعلهم خبلبؾ من تمدمهم من المكذبٌن والصدٌمٌن;  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا ٌعنً: أصحاب 
لٌحذروا تكذٌبه والخبلؾ له، وٌرؼبوا فً تصدٌمه  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لٌعلموا ما حل بالمكذبٌن برسول هللا 

                                                             
 .52ٔ-5ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ15انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٗٙٔانظر: ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (٘)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ15أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٓن ابً حاتم)أخرجه اب (2)
 .ٕٙ٘/ٕمعانً المرآن: (1)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (5)
 .2ٖٙ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٔمجاز المرآن: (ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٖٔ)
، واللسان "ربع"، من لصٌدته التً لالها المرأته عابشة ،  5ٕٓ/  ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة  1٘دٌوانه: (ٗٔ)

 وكانت تلومه على طول تعهده ماله ، أولها : 
 أََعابَِش ، َما ِلمَْوِمِن ال أََراهُْم ... ٌُِضٌعُوَن الِهَجاَن َمَع الُمِضٌعِ 

فمالً أرى لومن ٌمترون على أنفسهم ، وال ٌهلكون أموالهم فً الكرم  ٌمول : لها تلومٌنً على إصبلح مالً ،
 والسخاء ؟ ثم ٌمول لها بعد أبٌات : 

 لََماُل اْلَمْرِء ٌُْصِلُحهُ َفٌُْؽنًِ ... َمفَاِلَرهُ ، أََعؾُّ ِمَن المُنُوعِ 
)) ربع وهو جماعة الناس و )) المنوع (( ، السإال . ولوله : )) وأخلؾ فً ربوع ... (( ، )) الربوع (( جمع 

 الذٌن ٌنزلون )) ربعا (( ٌسكنونه ، ٌمول : أبمً فً لوم بعد لوم.
 .11ٕ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:5ٕٓ/  ٔانظر:مجاز المرآن ألبً عبٌدة  (٘ٔ)
 .1ٗ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙٔ)
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لهم بمن والموافمة له والطاعة; لٌكون لهم بمن تمدمهم عبرة فً التحذٌر والترؼٌب، وٌكون 
أن كٌؾ ٌجب أن ٌصحبوه وٌعاملوه: من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تمدمهم لدوة وعبرة; لٌعرفوا صحبة رسول هللا 

 .(ٔ)اإلحسان إلٌه، والتعظٌم له والتصدٌك، وٌجتنبوا اإلساءة إلٌه والتكذٌب. ذكره الماترٌدي
 فً بٌان وحدانٌة الرب.والسادس:

ؾ بعض فً الوجود وفً األحوال فً الحٌاة، ٌعنً: البشر كلهم، جعل بعضهم خبلب
والموت، والؽناء، والفمر، والصحة، والسمم، وفً العز، والذل، وفً كل شًء، وفً الصؽر، 

 -والكبر; لٌكون لهم فً ذلن عبر ودلٌل على معرفة منشبهم وخالمهم; ألنه لو أنشؤهم جمٌعا معا 
لكن أنشؤهم واحدا بعد واحد ولرنا بعد لم ٌعرفوا أحوال أنفسهم وتؽٌرهم من حال إلى حال، و

لرن; لٌعرفوا أحوال أنفسهم وانتمالهم من حال إلى حال; لٌعرفوا أن منشبهم واحد; ألنهم لو 
لم ٌعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفة، ثم من علمة، ثم من مضؽة، ثم من  -كانوا جمٌعا معا 

: من الؽنى والفمر، والصحة، والسمم، حال الصؽر إلى حال الكبر، وكذلن هذا فً جمٌع األحوال
لم ٌعرفوا ذلن، لكن جعل بعضهم خبلبؾ بعض; لٌدلهم على ما  -ولو كان كله على حالة واحدة 

  .(ٕ)-أٌضا-ذكرنا. ذكره الماترٌدي 
لال فً التسهٌل: المعنى: "ٌخلؾ بعضكم بعضا فً السكنى فً األرض أو خبلبؾ عن 

مٌع الناس، ولٌل: ألمة دمحم صلّى هللا علٌه واله وسلّم ألنهم هللا فً أرضه، والخطاب على هذا لج
 .(ٖ)خلفوا األمم المتمدمة"

ورفع بعضكم  [، أي:"٘ٙٔ}َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت{ ]األنعام : لوله تعالى: 
 .(ٗ)فً الرزق والموة فوق بعض درجات"

 .(٘): فً الرزق " عن السدي : "}ورفع بعضكم فوق بعض درجات{، ٌمول 
 .(ٙ)ٌعنً: فً الفضل والؽنى" لال مماتل بن حٌان:" 

 .(2)لال مماتل بن سلٌمان:" ٌعنى بالـ}درجات{، الفضابل والرزق" 
 .(1)لال الكلبً: "فضابل فً المعاش"

 .(5)أي: فضل بعضكم على بعض فً الزرق" لال النحاس:" 
ل فً المال والشرؾ" لال ابن لتٌبة:"   .(ٓٔ)أي: فضا
 .(ٔٔ)فً الشرؾ والرزق" لال الزمخشري:ٌعنً:" 
 .(ٕٔ)فً الخلك والرزق والموة والبسطة والفضل والعلم" لال المرطبً:أي:" 
 .(ٖٔ)لال السمعانً:" ٌعنً: فً الدنٌا بالفمر والؽنى، والمرض والصحة، ونحو هذا " 

وة األجسام ، ٌعنً: ما خالؾ بٌنهم فً الؽنى بالمال وشرؾ اآلباء ول لال الماوردي:" 
وهذا ، وإن ابتدأه تفضبًل من ؼٌر جزاء وال استحماق ، لحكمه منه تضمنت ترؼٌباً فً األعلى 

 .(ٔ)وترهٌباً من األدنى ، لتدم له الرؼبة والرهبة"

                                                             
 .ٕٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٕ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (ٖ)
 .ٓ٘ٔالمٌسر:التفسٌر  (ٗ)
 .15ٕ/ٕٔ(:ص5ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٓٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .25/ٕ، وتنوٌر الممباس:٘ٙ٘/1التفسٌر البسٌط، للواحدي: (1)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٗٙٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
 .1٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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ٌمول : وخالؾ بٌن أحوالكم ، فجعل بعضكم فوق بعض ، بؤن رفع هذا  لال الطبري:" 
على هذا ، بما بسط لهذا من الرزق ففّضله بما أعطاه من المال والِؽنى ، على هذا الفمٌر فٌما 
ٌْد والموة على هذا الضعٌؾ الواهن  له من أسباب الدنٌا ، وهذا على هذا بما أعطاه من األ خوا

بؤن رفع من درجة هذا على درجة هذا ، وخفض من درجة هذا عن درجة  المُوى ، فخالؾ بٌنهم
 .(ٕ)هذا"

أي : فاوت بٌنكم فً األرزاق واألخبلق ، والمحاسن والمساوي ،  لال ابن كثٌر:" 
نَُهْم َمِعٌَشتَُهْم فًِ  ٌْ والمناظر واألشكال واأللوان ، وله الحكمة فً ذلن ، كموله : } نَْحُن لََسْمنَا بَ

ٌَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَتاِخَذ بَْعُضُهْم بَْعًضا سُْخِرًٌّا { ]الزخرؾ : اْلَحٌَ  ْن [ ٕٖاِة الدُّ
ْلنَا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعٍض َولَآلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكبَُر تَْفِضٌبل {  ٌَْؾ فَضا ، ولوله تعالى: } اْنظُْر َك

 .(ٖ)"[ٕٔ]اإلسراء : 
: }ورفع بعضكم فوق بعض درجات{، ٌحتمل هذا -عز وجل  -لوله  لال الماترٌدي:" 

فً األحوال، وٌحتمل فً الخلمة جعل لبعض فضابل ودرجات على بعض، وجعل بعضا فوق 
بعض بدرجات فً الدنٌا; لٌكتسبوا ألنفسهم فً اآلخرة الدرجات والفضابل، على ما رؼبوا فً 

ة ودرجات بعضها فوق بعض، ونفروا فً الدون من ذلن; لٌرؼبهم ذلن الدنٌا فً فضابل الخلم
 .(ٗ)فً اكتساب الدرجات فً اآلخرة، وٌنفوهم عن اكتساب ما ٌنفرون عنه فً الدنٌا"

}ورفع بعضكم فوق بعض درجات{، لفظ عام فً المال والموة  لال ابن عطٌة:"لوله: 
 .(٘)والجاه وجودة النفوس واألذهان وؼٌر ذلن

لٌبلوكم فٌما أعطاكم من نعمه،  [، أي:"٘ٙٔ}ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم{ ]األنعام : تعالى: لوله 
 .(ٙ)فٌظهر للناس الشاكر من ؼٌره"

 .(2)لال السمعانً:" أي: لٌختبركم فٌما أعطاكم" 

من نعمة المال والجاه، كٌؾ تشكرون تلن النعمة، وكٌؾ ٌصنع  لال الزمخشري:أي:" 
 .(1)ٌع، والحر بالعبد، والؽنى بالفمٌر"الشرٌؾ بالوض

ٌمول: لٌبتلٌكم، فٌبلو الؽنً والفمٌر، والشرٌؾ والوضٌع، والحر  لال مماتل بن حٌان:" 
 .(ٓٔ)} فً ما آتاكم{، ٌمول: فٌما أعطاكم"، "(5)والعبد"

ٌمول: ٌبتلً بعض المإمنٌن الموسر بالؽنً، وٌبتلً بعض  لال مماتل بن سلٌمان:"
 .(ٔٔ)المإمنٌن المعسر بالفالة"

أي: لٌختبركم فٌما أعطاكم فٌنظر كٌؾ شكركم، ولد علم ما ٌكون علم  لال النحاس:" 
 .(ٕٔ)ؼٌب وانما تمع المجازاة على الشهادة"

                                                                                                                                                                               
 .52ٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .15ٕ-11ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (ٗ)
 .2ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (ٕٔ)
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لكم من فضله ومنحكم م لال الطبري:"  ن رزله ،  فٌعلم المطٌع ٌعنً : لٌختبركم فٌما خوا
ي مما آتاه الحك الذي أمره بؤدابه منه ،  له منكم فٌما أمره به ونهاه عنه ، والعاصً ; ومن المإّدِ

ط فً أدابه"  .(ٔ)والمفّرِ
لٌختبركم فٌما رزلكم، ٌعنً: ٌبتلً الؽنً والفمٌر والشرٌؾ والوضٌع  لال البؽوي:أي:" 

 .(ٕ)والحر والعبد، لٌظهر منكم ما ٌكون علٌه من الثواب والعماب"
أي: لٌختبركم فً الذي أنعم به علٌكم وامتحنكم به ، لٌختبر الؽنً فً  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)ره"ؼناه وٌسؤله عن شكره ، والفمٌر فً فمره وٌسؤله عن صب
أي لٌظهر منكم ما ٌكون ؼاٌته الثواب والعماب. ولم ٌزل بعلمه ؼنٌا،  لال المرطبً:" 

فابتلى الموسر: بالؽنى وطلب منه الشكر، وابتلى المعسر بالفمر وطلب منه الصبر. وٌمال:} 
 .(ٗ)[ ٕٓلٌبلوكم{، أي: بعضكم ببعض. كما لال:}َوَجعَْلنَا بَْعَضكُْم ِلبَْعٍض فِتْنَة{ ]الفرلان : 

ٌحتمل: لٌبلوكم فٌما آتاكم من األحوال المختلفة: من الفمر والؽناء،  دي:"لال الماترٌ 
والسمم والصحة، والصؽر والكبر، وؼٌر ذلن من األحوال. وٌحتمل: }فً ما آتاكم{ من النعم، 

منه هو ما بٌن السبٌلٌن جمٌعا سبٌل « االبتبلء»أي: لٌبلوكم بالشكر على ما آتاكم من النعم.. و
اطل، وبٌن أن كل سبٌل إلى ماذا أفضاه لو سلكه: لو سلن سبٌل الحك أفضاه إلى الحك وسبٌل الب

 .(٘)النعم البالٌة والسرور الدابم، وإن سلن سبٌل الباطل أفضاه إلى عذاب شدٌد وحزن دابم"

لال الزجاج:" فدل بهذا أنه فضل بعض الناس لٌختبرهم فٌما رزلهم وهو جل ثناإه عالم 
 .(ٙ)، إال أنه اختبرهم لٌظهر منهم ما ٌكون علٌه الثواب والعماب"بما ٌكون منهم لبل ذلن

واالمتحان وهو المراد من لوله: }لٌبلوكم فً ما آتاكم{، ولد ذكرنا  لال الفخر الرازي:"
أن حمٌمة االبتبلء واالمتحان على هللا محال إال أن المراد هو التكلٌؾ وهو عمل لو صدر من 

 .(2)الواحد منا لكان ذلن شبٌها باالبتبلء واالمتحان فسمى لهذا االسم ألجل هذه المشابهة"
ضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن الدنٌا ُحْلَوة عن أبً سعٌد الخدري ، ر

َخِضَرة وإن هللا ُمْستَْخِلفكم فٌها لٌنظر كٌؾ  تعملون ، فاتموا الدنٌا ، واتموا النساء ، فإن أول فتنة 
 .(1)بنً إسرابٌل كانت فً النساء"

إن ربن سرٌع العماب لمن  [، أي:"٘ٙٔ]األنعام : }إِنا َرباَن َسِرٌُع اْلِعَماِب{ لوله تعالى: 
 .(5)كفر به وعصاه"

 .(ٓٔ)لمن عصاه فً فالة أو ؼنى، ٌخوفهم كؤنه لد جاء ذلن الٌوم" لال مماتل:أي:"
 .(ٔٔ)}سرٌع العماب{ ألعدابه" لال عطاء:"

 .(ٕٔ)لمن كفر" لال النسفً:أي:"
 .(ٖٔ)لمن عصاه وكذّب بآٌاته" لال السعدي::أي:"

                                                             
 .15ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٗتفسٌر الماترٌدي: (٘)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (ٙ)
 .5ٖٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (2)
 (.2ٕٕٗصحٌح مسلم برلم )(1)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٕٔ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٖٔ)
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لمن كفر نعمته.. ووصؾ العماب بالسرعة، ألن ما هو آت  الزمخشري:أي:"لال  
 .(ٔ)لرٌب"

ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }إن ربن{، ٌا دمحم ، لسرٌع العماب لمن  لال الطبري:" 
أسخطه بارتكابه معاصٌه ، وخبلفه أمره فٌما أمره به ونهاه ، ولمن ابتلى منه فٌما منحه من 
 فضله وَطْوله ، تولًٌِّا وإدباًرا عنه ، مع إنعامه علٌه ، وتمكٌنه إٌاه فً األرض ، كما فعل

 .(ٕ)بالمرون السالفة "
}إن ربن سرٌع العماب{، إذا جاء الولت الذي ٌرٌد أن ٌعذبهم فٌه  لال ابن أبً زمنٌن:" 

 .(ٖ)حٌن كذبوا رسله"
لما أخبر عز وجل بهذا ففسح للناس مٌدان العمل وحضهم على  لال ابن عطٌة:" 

االستباق إلى الخٌر توعد ووعد تخوٌفا منه وترجٌة، فمال: }إن ربن سرٌع العماب{، وسرعة 
عمابه إما بؤخذاته فً الدنٌا، وإما بعماب اآلخرة، وحسن أن ٌوصؾ عماب اآلخرة ب سرٌع لما 

 .(ٗ) كل آت ٌحكم علٌه بالمرب وٌوصؾ بهكان متحمما مضمون اإلتٌان والولوع، ف

ولوله : } إِنا َرباَن َسِرٌُع اْلِعمَاِب َوإِناهُ لََؽفُوٌر َرِحٌٌم { ترهٌب وترؼٌب ،  لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)أن حسابه وعمابه سرٌع ممن عصاه وخالؾ رسله"

 فإن لٌل : فكٌؾ جعله سرٌعاً وهو فً اآلخرة . فعنه ثبلثة أجوبة:
أن كل آت لرٌب ، كموله :}َوَما أَْمُر السااَعِة ِإالا َكلَْمحِ اْلبََصِر أَْو هَُو أَْلَرُب{ ]النحل : أحدها : 

 .(2)، والنحاس(ٙ)[. لاله الزجاج2 -ٙ(َونََراهُ لَِرًٌبا{ ]المعارج :ٙ[، ولوله:}إِناُهْم ٌََرْونَهُ بَِعًٌدا)22
ألن كل ما زال وإن تطاول فهو بمنزله  فإنما ذلن ألن أمر الساعة سرٌع، لال الزجاج:" 

 .(1)ما لم ٌحس سرعة"
 .(5)فعمابه جل وعز وإن كان أكثره ٌوم المٌامة فان كل آت لرٌب" لال النحاس:" 

والثانً : إن ربن سرٌع العماب فً الدنٌا لمن استحك منه تعجٌل العماب فٌها. ذكره 
 .(ٓٔ)الماوردي

 .(ٔٔ)عمابه سرٌعاً ألنه ٌمترن بمشٌبته ، وهذا لول ابن بحروالثالث : أنه إذا شاء عالب ، فصار 
وإنه لؽفور لمن آمن به وعمل  [، أي:"٘ٙٔ}َوإِناهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌٌم{ ]األنعام : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)صالحا وتاب من الموبمات، رحٌم به"
 .(ٖٔ)بعد التوبة" لال مماتل:أي:"

 .(ٗٔ)لمن تاب من شركه وآمن بربه" لال ابن أبً زمنٌن:أي:" 
 .(٘ٔ)ؼفور ألولٌابه رحٌم بهم" لال عطاء:"

 .(ٔ)"لمن لام بشكرها"لال النسفً:أي:
                                                             

 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .15ٕ/ٕٔالطبري: تفسٌر (ٕ)
 .ٓٔٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٖ)
 .2ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .52ٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٕٖٔ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (2)
 .ٕٖٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٕ٘/ٕمعانً المرآن: (5)
 .52ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .52ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٓ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٔٓٙ/ٔتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٖٔ)
 .ٓٔٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٗٔ)
 .ٕٕٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
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 .(ٕ)لمن لام ٌشكر نعته" لال الزمخشري:أي:" 
 .(ٖ)لمن أطاعه" لال المرطبً:أي:" 

 .(ٗ)لمن آمن به وعمل صالحا، وتاب من الموبمات" لال السعدي:أي:"
{ ،ٌمول: وإنه لساتر ذنوَب َمْن ابتلى منه إلباال إلٌه بالطاعة }َوِإناهُ لَؽَفُورٌ لال الطبري:" 

عند ابتبلبه إٌاه بنعمة ، واختباره إٌاه بؤمره ونهٌه ، فمؽّطٍ علٌه فٌها ، وتارن فضٌحته بها فً 
بتركه عموبته على سالؾ ذنوبه التً سلفت بٌنه وبٌنه ، إذ تاب وأناب  َرِحٌٌم{، مولؾ الحساب، }

 .(٘)إلٌه لبل لمابه ومصٌره إلٌه "
}وإنه لؽفور رحٌم{، ترجٌة لمن أذنب وأراد التوبة، وهذا فً كتاب هللا  لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ) كثٌر التران الوعٌد بالوعد لطفا من هللا تعالى بعباده

مع بٌن التخوٌؾ والترجٌة، وسرعة عمابه تعالى، إما فً الدنٌا بمن لال فً التسهٌل:" ج 
 .(2)عجل أخذه، أو فً اآلخرة، ألن كل آت لرٌب"

، "}رحٌم{، ٌعنً: رحٌما (1)عن سعٌد بن جبٌر: لوله: "}لؽفور{، ٌعنً: ؼفورا للذنوب"
 .(5)بالمإمنٌن"

ٌرحم العباد على ما  ، "}رحٌم{،(ٓٔ)لال دمحم بن إسحاق: "}لؽفور{، أي: ٌؽفر الذنب"
 .(ٔٔ)فٌهم"

} َوإِناهُ لََؽفُوٌر َرِحٌٌم { لمن وااله واتبع رسله فٌما جاءوا به من خٌر لال ابن كثٌر:" 
وطلب.. وكثٌرا ما ٌمرن تعالى فً المرآن بٌن هاتٌن الصفتٌن ، كما لال تعالى: ولوله : } نَّبِْا 

ِحٌُم *  [، ولوله: } ٓ٘،  5َٗوأَنا َعذَابًِ هَُو اْلعَذَاُب األِلٌُم { ]الحجر : ِعبَاِدي أَنًِّ أَنَا اْلَؽفُوُر الرا
[ وؼٌر ذلن من َٙوإِنا َرباَن لَذُو َمْؽِفَرةٍ ِللنااِس َعلَى ظُْلِمِهْم َوإِنا َرباَن لََشِدٌُد اْلِعمَاِب { ]الرعد : 

بالرؼبة وصفة الجنة اآلٌات المشتملة على الترؼٌب والترهٌب ، فتارة ٌدعو عباده إلٌه 
والترؼٌب فٌما لدٌه ، وتارة ٌدعوهم إلٌه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والمٌامة وأهوالها 
، وتارة بهذا وبهذا لٌَْنَجع فً ُكلا بَحَسبِه. َجعَلَنا هللا ممن أطاعه فٌما أمر ، وترن ما عنه نهى 

 .(ٕٔ)الدعاء ، جواد كرٌم وهاب"وَزَجر ، وصدله فٌما أخبر ، إنه لرٌب مجٌب سمٌع 
أي ٌؽفر الذنوب وٌستر العٌوب فً الدنٌا بستر فضله وكرمه  لال الفخر الرازي:"

ورحمته وفً اآلخرة بؤن ٌفٌض علٌه أنواع نعمه وهذا الكبلم بلػ فً شرح اإلعذار واإلنذار 
 .(ٖٔ)والترؼٌب والترهٌب إلى حٌث ال ٌمكن الزٌادة علٌه"

 .(ٗٔ)، ترجٌحا للؽفران على العماب"«البلم»لٌّد لوله }ؼفور رحٌم{ بـ لال الكرمانً:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .1ٗ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5٘ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .1ٕٕتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5ٕٓ-15ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٔ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
 .1ٖٕ/ٔالتسهٌل: (2)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ5٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ52أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ5ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖٙٗٔ/٘(:ص1ٔ51أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٖن كثٌر:تفسٌر اب (ٕٔ)
 .5ٖٔ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖٔ)
 .ٙٔٔأسرار التكرار فً المرآن المسمى البرهان فً توجٌه متشابه المرآن لما فٌه من الحجة والبٌان:(ٗٔ)



٘ٔ 
 

أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لو ٌعلم المإمن ما عند هللا من  -رضً هللا عنه-عن أبً هرٌرة 
العموبة ما َطِمع بالجنة أحد ، ولو ٌعلم الكافر ما عند هللا من الرحمة ما لَنَط من الجنة أحد ، خلك 

 .(ٔ) مابة َرْحَمة فوضع واحدة بٌن خلمه ٌتراحمون بها ، وعند هللا تسعة وتسعون"هللا
 الفوابد:

حكمة هللا وإرادته فً خلك آدم، وأن ٌجعله وذرٌته خلفاء من فوابد اآلٌة الكرٌمة بٌان  -ٔ
فً األرض; لٌموموا بعمارتها وفك منهج هللا تعالى وشرٌعته، فٌحمموا بذلن ؼاٌة 

 وجودهم، توحٌدا هلل تعالى وعبادة له وطاعة، لال تعالى: 
ْنَس إِالا ِلٌَْعبُُدوِن{ ]الذارٌات:  -  [.ٙ٘}َوَما َخَلْمُت اْلِجنا َواإْلِ
 [. ٖٓ}َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ َجاِعٌل فًِ اأْلَْرِض َخِلٌفَةً{ ]البمرة:  -
 [.ٔٙ}هَُو أَْنَشؤَكُْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَركُْم فٌَِها{ ]هود:  -
ْبلَُوكُْم فًِ َما }َوهَُو الاِذي َجعَلَكُْم َخبلبَِؾ اأْلَْرِض َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت لٌَِ  -

 [ .٘ٙٔآتَاكُْم{ ]األنعام: 
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة: تفاوت الناس فً الؽنى والفمر والصحة والمرض، والبر  -ٕ

والفجور وفً كل شًء مظهر من مظاهر تدبٌر هللا تعالى فً خلمه. ٌنتفع به الذاكرون 
 من ؼٌر أصحاب الؽفلة والنسٌان.

: "إن هللا لسم بٌنكم أخبللكم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ل رسول هللا عن عبد هللا بن مسعود لال: لا
كما لسم بٌنكم أرزالكم، وإن هللا عز وجل ٌعطً الدنٌا من ٌحب ومن ال ٌحب، وال 
ٌعطً الدٌن إال لمن أحب، فمن أعطاه هللا الدٌن فمد أحبه، والذي نفسً بٌده، ال ٌسلم 

ٌؤمن جاره بوابمه"، لالوا: وما بوابمه ٌا نبً عبد حتى ٌسلم لله ولسانه، وال ٌإمن حتى 
هللا!، لال: "ؼشمه وظلمه، وال ٌكسب عبد ماال من حرام فٌنفك فٌه فٌبارن له فٌه، وال 
ٌتصدق به فٌمبل منه، وال ٌترن خلؾ ظهره إال كان زاده إلى النار، إن هللا عز وجل ال 

 .(ٕ)محو الخبٌث"ٌمحو السٌىء، ولكن ٌمحو السٌىء بالحسن، إن الخبٌث ال ٌ
ومن الفوابد اآلٌة الكرٌمة: الرد على دعوى الشٌوعٌة: بإلؽاء الملكٌة الفردٌة، إذ أن  -ٖ

تفاوت الناس فً األرزاق والحظوظ سُنة من سنن هللا السماوٌة الكونٌة المدرٌة، ال 
ِة ٌستطٌع أحد من أهل األرض البتة تبدٌلها وال تحوٌلها بوجه من الوجوه، }فَلَْن تَِجَد لِ  سُنا

ِ تَْحِوٌبلً{ ]فاطر: ِ تَْبِدٌبلً َولَْن تَِجَد ِلُسناِة َّللاا  .(ٖ)[ َّٖٗللاا
 -ٌمول الشٌخ عبد العزٌز البدري: "وأما إلؽاء الملكٌة الفردٌة جزبٌاً وبعبارة 

فإن الدارس لهذا المول ٌجد أنه ٌعنً تحدٌد التملن  -تحدٌد التملن الفردي  -كما ٌمولون 
 مٌة والممدار.الفردي بالك

منالض للفطرة البشرٌة، ومخالؾ لؤلحكام الشرعٌة كما تفهم من  -أٌضاً  -وهذا 
نصوص الشرع; حٌث إن هذا التحدٌد واإللؽاء الجزبً ٌَُحدُّ من نشاط الفرد، وٌعطل 
جهوده، وٌمتل عبمرٌته ومواهبه فً حسن اإلنتاج واإلبداع فٌه، وبالتالً ٌملل من إنتاجه 

                                                             
( حدثنا ٌحًٌ بن 2ٕٕ٘( ورواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٕٖٗ٘( وسنن الترمذي برلم )1ٗٗ/ٕالمسند )(ٔ)

 بن جعفر به. أٌوب ولتٌبة وابن حجر ، عن إسماعٌل
ولال: "رواه  ٖ٘: ٔوهو فً مجمع الزوابد  ،5ٖ٘/ٖ(:ص2ٕٖٙإسناده ضعٌؾ، أخرجه أحمد فً المسند) (ٕ)

 5ٕٕ: ٓٔأحمد، ورجال إسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثمات". وذكر نحوه بمعناه أٌضا عن ابن مسعود 
ذلن بخطه فً نسخة األصل من مجمع ولال: رواه البزار، وفٌه من لم أعرفهم"، وعلك الحافظ ابن حجر على 

ابن حجر" وروى الحاكم فً  -الزوابد، المحفوظة بدار الكتب المصرٌة، لال: )كلهم معروؾ، واآلفة من الصباح
بعضه بمعناه من حدٌث الثوري عن زبٌد عن مرة عن ابن مسعود، وصححه، ووافمه  ٖٗ - ٖٖ: ٔالمستدرن 

 . الذهبً
 .ٖٔالتطور والدٌن:انظر:  (ٖ)
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شاط معٌن ال ٌتجاوزه. وبذلن ٌحرم من مواصلة نشاطه الذهنً والجسمً، وٌولفه عند ن
 .(ٔ)وعند ذان تخسر األمة بمجموعها كفاءة األفراد المجدٌن"

وٌستفاد من لوله تعالى: }إِنا َرباَن َسِرٌُع اْلِعمَاِب{، أن "السرعة": صفة فعلٌة اختٌارٌة  -ٗ
ه تعالى: }َوهللاُ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]البمرة: ثابتة هلل تعالى، ومنه لوله سبحانه وتعالى: لول

 [.5ٖ، النور: ٕٕٓ
ٌَْس  فاهلل َعزا وَجلا سرٌٌع فً حسابه، سرٌٌع عمابه، سرٌٌع فً إتٌانه ومجٌبه، }َل

ٌء{ سبحانه ًْ  .(ٕ)َكِمثِْلِه َش
ومن ذان عن عابشة رضً هللا عنها، لالت: "كنت أؼار على البلتً وهبن 

ملسو هيلع هللا ىلص وألول: أتهب المرأة نفسها؟! فلما أنزل هللا تعالى: }تُْرِجً َمْن أنفسهن لرسول هللا 
ٌَْن{ ; للت: ما  ْن َعَزْلَت فَبل ُجنَاَح َعلَ ٌَْت ِمما ٌَْن َمْن تََشاُء َوَمِن اْبتَؽَ تََشاُء ِمْنُهنا َوتُْإِوي إِلَ

 .(ٖ)أرى ربان إال ٌسارع فً هوان"
بمعنى: المحبة والمٌل مطلما فٌدخل فٌه المٌل إلى  فً الحدٌث »(ٗ)الهوى«و 

 . (٘)الحك
ومن ذلن لول عمر رضً هللا عنه فً لصة المشاورة فً أساري بدر، "فهوى 

 . (ٙ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما لاله أبو بكر، ولم ٌهو ما للت"
 .(2)ومنه الحدٌث:" ال ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعاً لما جبت به"

ن الدلٌل بؤن "السرٌع" من صفاته تعالى، حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه وم
مرفوعاً: "إن هللا لال: إذا تلماانً عبدي بشبر; تلمٌته بذراع، وإذا تلمانً بذراع; تلمٌته 

 .(1)بباع، وإذا تلمانً بباع; جبته أتٌته بؤسرع"
ن أسماء هللا، مستشهداً ولد عدا الحافظ أبو عبد هللا بن منده رحمه هللا "السرٌع" م

بحدٌث أبً هرٌرة السابك، ووافمه علٌه محمك الكتاب، وفً ذلن نظٌر كبٌٌر، ولكن 
 .(5)عدُّهما له اسماً ٌتضمن أنه صفة عندهما

                                                             
 .. ]بتصرؾ[ٕ٘الفكر المادي فً مٌزان اإلسبلم:انظر:  (ٔ)
 .ٕٔٓ-ٕٓٓانظر: صفات هللا عز وجل الواردة فً الكتاب والسنة: (ٕ)
والنسابً فً أول النكاح، وابن ماجه فً كتاب النكاح، باب ، (ٗٙٗٔ( ، ومسلم )211ٗأخرجه البخاري )(ٖ)

 (.ٕٔٙ، 1٘ٔ، ٖٗٔ/ ًٙ المسند )التً وهبت نفسها للنبً ملسو هيلع هللا ىلص وأحمد ف
 الهوى له معنٌان:لال أهل العلم:  (ٗ)

، كما فً لوله تعالى }َواَل تَتابِعِ اْلَهَوى فٌَُِضلاَن َعْن -وهو المعنى إذا أطلك اللفظ  -( المٌل إلى خبلؾ الحك ٔ
ِ{ ]ص :   [.َٕٙسبٌِِل َّللاا

ا َمْن َخاَؾ َممَاَم  ًَ الَمؤَْوى{]النازعات:وكموله تعالى أٌضا } َوأَما -َٓٗربِِّه َونََهى الناْفَس َعِن الَهَوى فَإِنا الَجناةَ ِه
ٗٔ.] 
( المحبة والمٌل مطلما، فٌدخل فٌه المٌل إلى الحك وؼٌره، فٌذم وٌمدح بحسب المحبوب، ومنه الحدٌث:" ال ٕ

 ٌإمن أحدكم حتى ٌكون هواه تبعاً لما جبت به".
مذموم، وأؼلب النصوص ٌؤتً الهوى مذموماً فٌها، لكن فً مثل هذا النص الخبلصة: أن الهوى أصبًل 
 ال ٌكون الممصود به الهوى المذموم.

 .[5ٕٖ]انظر: التوضٌح الرشٌد فً شرح التوحٌد: أبو عبدهللا الحموي:
 .ٕٔٔ/ والعمد الثمٌن فً شرح أحادٌث أصول الدٌن:55ٖ,51ٖ/ٕجامع العلوم والحكم )انظر:  (٘)
 .(2ٖٙٔ( ، ومسلم )ٖٔ/ٔحمد )رواه ا(ٙ)
( ، والخطٌب ٘ٔ( ، وابن أبً عاصم فً "السنة" )ٗٓٔ( )رلم: ٕٕٔ/  ٔرواه البؽوي فً " شرح السنة " )(2)

( من طرٌك هشام بن حسان عن دمحم بن سٌرٌن عن عطٌة بن أوس عن عبد َّللاا بن 5ٖٙ/  ٗفً "تارٌخ بؽداد" )
( : لال النووي فً "أربعٌنه": صحٌح 5٘/  ٔ"مشكاة المصابٌح" )عمرو بن العاص.لال الخطٌب التبرٌزي فً 

 .روٌناه فً كتاب الحجة بإسناد صحٌح
 . (ٖ-2ٕ٘ٙرواه مسلم )(1)
 .2ٖٔ/ٕكتاب التوحٌد:(انظر: 5)
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فً صفاته تعالى عز وجل: أنه سرٌع  »السرٌع«لال الزجاجً:" ومعنى 
ألنه بؽٌر مباشرة وال  الحساب لعباده وأن أفعاله تسرع فبل ٌبطا منها شًء عما أراد

فهذا معنى  « كن فٌكون»عبلج، وال كلفة وإنما أمره لشًء إذا أراده أن ٌمول له 
 على توجٌه اللؽة وهللا أعلم وأحكم. »السرٌع«

بمعنى سرع كما ٌمولون وشكان « سرعان ما فعل فبلن كذا»وتمول العرب: 
 :(ٔ)أنشد ابن السكٌتبمعنى :سرع فٌخففون، « سرع ذلن»ذلن، ومنهم من ٌمول: 

 أنَورا، َسْرَع ماذا، ٌا فَُروُق؟              وَحبُل الَوصِل ُمنتَِكٌث، َحِذٌكُ 

 .(ٕ)زابدة« ما»و « سرع ذا»ٌرٌد:  

; وما «الرحٌم»، و«الؽفور»إثبات هذٌن االسمٌن الكرٌمٌن: ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -٘
 تضمناه من صفة، وفعل.

 .(ٖ)تكثر منه المؽفرة. وبناء فعول: بناء المبالؽة فً الكثرة: هو الذي «الؽفور»فـ -
، معناه: الستار (ٗ)«الؽفار»: أن "«الؽفور»، و«الؽفار»والفرق بٌن صٌؽتً:

: «الؽفور»لذنوب عباده فً الدنٌا بؤن ال ٌهتكهم وال ٌشٌدهما علٌهم، وٌكون معنى 
  .(٘)العموبة فٌها"منصرفا إلى مؽفرة الذنوب فً اآلخرة، والتجاوز عن 

 .(ٙ) أي: ذو الرحمة الواسعة التً وسعت كل شًء«:الرحٌم»و -
 

 «، والحمد هلل وحدهاالنعامآخر تفسٌر سورة »
 
 
 
 
 
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 «األعراف»تفسٌر سورة 

وسادسة السبع الطول،   ،هً السورة السابعة فً ترتٌب المصحؾ«: األعراؾ»سورة 
وعدد آٌاتها: ، «ص»نزلت بعد سورة ، الطول بعد سورتً البمرة والنساءوالثالثة من حٌث 

خمس فى عّد الشاام  مابتان (ٕ٘ٓ)مابتان وستُّ آٌات فى عّد لّراِء كوفة والحجاز، و (ٕٙٓ)
، كلمة وعشرون وخمس وثبلثمابة آالؾ ثبلثة( ٕٖٖ٘) كلماتهاعدد و، والبصرة
واآلٌات المختَلؾ فٌها خمس: ، أَربعة عشر أَلفا وثبلثمابة وعشرة أَحرؾ (ٖٓٔٗٔ)وحروفها

                                                             
 .كما فً اللسان :"حذق"، "سرع"الشعر لمالن بن رؼبة الباهلً،  (ٔ)
 .2ٕٔاشتماق أسماء هللا: (ٕ)
 .٘ٙ/ٔانظر: شؤن الدعاء: (ٖ)
لال الخطابً:" الؽفار: هو الذي ٌؽفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة فً الذنب من العبد (ٗ)

 [. 1ٕ: }وإنً لؽفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى{ ]طه:-سبحانه-تكررت المؽفرة. كموله 
لجنة الرأس: المؽفر، وبه سمً زببر الثوب ؼفرا وذلن  وأصل الؽفر فً اللؽة: الستر والتؽطٌة، ومنه لٌل 

ألنه ٌستر سداه; فالؽفار: الستار لذنوب عباده، والمسدل علٌهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر فً هذا أنه ال 
ٌكشؾ أمر العبد لخلمه وال ٌهتن ستره بالعموبة التً تشهره فٌعٌونهم وٌمال: إن المؽفرة مؤخوذة من الؽفر: وهو 

-ٕ٘/ٌٔما حكاه بعض أهل اللؽة نبت ٌداوى به الجراح، ٌمال إنه إذا ذر علٌها دملها وأبراها". ]شؤن الدعاء:ف
 ، وانظر: اللسان وتاج العروس، مادة"ؼفر"[.ٖ٘

 .٘ٙ/ٔشؤن الدعاء: (٘)
 .1ٗ، وشرح أسماء الحسنى فً ضوء الكتاب والسنة:11ٔ/ٔانظر:تفسٌر ابن عثٌمٌن: الفاتحة والبمرة: (ٙ)



٘ٗ 
 

َن النار{ على بنى إِسرابٌِل. ً ّمِ  ومجموع المص }بََدأَكُْم تَعُوُدوَن{ }ُمْخِلِصٌَن لَهُ الدٌن{ }ِضْعفا
 .(ٔ)(ل د ن م) آٌاتها فواصل

 أسماء السورة:
 ولهذه السورة أسماء أشهرها: 

 «األعراف»اسمها التولٌفً: سورة  -أوال: 
، لال الزجاج:"األعراؾ: أعالً (ٕ)فً اللؽة: جمع: عُرؾ، وكل عال مرتفع «األعراؾ» 

 .(ٖ)"«أعراؾ» :وٌمال لكل عال عرؾ وجمعهالسور، 
، وكل مرتفع من األرض عند «عُْرؾ»:جمع، واحدها :«األعراؾ» لال الطبري:" 

، الرتفاعه على ما سواه من جسده، ومنه «عرؾ»:لٌل لعُرؾ الدٌن، وإنما «عُْرؾ»العرب فهو
 :(ٗ)لول الشماخ بن ضرار

ٌحِ َراِكزُ                َوَظلًّْت ِبؤَْعَراٍؾ تََؽالَى، َكؤَناَها   ِرَماٌح نََحاَها ِوْجَهةَ الّرِ
 : (٘)ٌعنً بموله:"بؤعراؾ"، بنشوز من األرض، ومنه لول اآلخر

 َكاْلَعلَِم اْلُموفًِ َعلَى األْعَراؾِ                         ُمهُ ِنٌَاِؾ كُلُّ ِكنَاٍز لَحْ 
 .(2)"(ٙ)«األعراؾ" أعرافًا، ألن أصحابه ٌعرفون الناس"إنما سمً»وكان السدي ٌمول: 

 .(2)"(ٙ)«الناس
، وهو لول ابن (1)واألعراؾ: هو السور الذي بٌن الجنة والنار كما ذكره المفسرون

 .(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)جعفر، وأبً (ٓٔ)، ومجاهد(5)عباس
فً كبلم  -ملسو هيلع هللا ىلص-هو االسم الذي اشتهرت به هذه السورة من عهد الرسول «األعراؾ»و

فً صبلة  -ملسو هيلع هللا ىلص-، أنها لالت: "لرأ رسول هللا-رضً هللا عنها-أصحابه، إذ روي عن عابشة
 .(ٖٔ)المؽرب بسورة األعراؾ فّرلها فً ركعتٌن"

كان ٌمرأ فً المؽرب بسورة األعراؾ فً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن رسول هللا "عن زٌد بن ثابت: و
 .(ٔ)"الركعتٌن كلتٌهما

                                                             
 .ٖٕٓ/ ٔانظر :بصابر ذوى التمٌٌز فى لطابؾ الكتاب العزٌز للفٌروزآبادي:(ٔ)
 .ٕٔٗ/5انظر: اللسان"عرؾ":ص (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕمعانً ٌالمرآن: (ٖ)
، ورواٌة دٌوانه وؼٌره "وظلت 5ٗٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕ٘ٔ: ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة ٖ٘دٌوانه: (ٗ)

تؽالً بالٌفاع كؤنها" . وهذا البٌت من آخر المصٌدة فً صفة حمر الوحش، بعد أن عادت من رحلتها الطوٌلة 
 العجٌبة فً طلب الماء، ٌمودها العٌر، فوصفه ووصفهن، فمال: 

ٌَاٌل، َوال َراِمً الُوُحوِش المَناِهزُ  ُمَحاٍم على  َعْوراتَِها ال ٌَُروعُها ... َخ
 وأْصبََح فَْوَق الناْشِز، نَْشِز َحَمامٍة، ... لَهُ َمْرَكٌض فًِ ُمْستََوى األَْرِض بَاِرزُ 

 َوظلاْت تؽَالًَ بِالٌَفَاع.......... ... ...................................
 .ر": احتكان بعضها ببعض.ٌصؾ ضمور حمر الوحش، كؤنها رماح مابلة تستمبل مهب الرٌاح.و "تؽالً الحم

، ٓ٘ٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕ٘ٔ/ ٔ :مجاز المرآن ألبً عبٌدةلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد  (٘)
 واللسان "نوؾ". 

 لعلم" الجبل.و"الكناز" المجتمع اللحم الموٌة. و "النٌاؾ" ، الطوٌل، ٌصؾ جمبل. و "ا
 .ٓ٘ٗ/ٕٔ(:2ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٓ٘ٗ-5ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
، وتفسٌر ٕٕٗٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕٕ٘/ٕ، والنكت والعٌون: 5ٗٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)

 ٖٙٗ/ٕ، وتفسٌر ابن كثٌر:ٕٕٔ/2المرطبً:
 .ٔ٘ٗ/ٕٔ(:ص25ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٔ٘ٗ/ٕٔ(:ص22ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٔ(:ص1ٗٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
(. 2ٙ(، باب المراءة فً المؽرب. . . )ٔٔ، كتاب االفتتاح )2ٓٔ/ ٕأخرجه النسابً فً المجتبى من السنن (ٖٔ)

 .ٌطٌك المراءة فٌها بؤكثر مما ذكرنا، كتاب الصبلة، باب من لم 5ٕٖ/ ٕوأخرجه البٌهمً فً السنن الكبرى 



٘٘ 
 

ما لى أران تمرأ »أن مروان أخبره: أن زٌد بن ثابت لال له: "عروة بن الزبٌر: وعن 
لال ابن « . فٌها بطولى الطولٌٌن ٌمرأ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فى المؽرب بمصار السور؟ لد رأٌت رسول هللا 

 .(ٕ)"أبى ملكٌة: وما طولى الطولٌٌن؟ لال: األعراؾ
وبهذا االسم دونت السورة فً المصاحؾ وكتب التفسٌر والحدٌث، ووجه تسمٌته باألعراؾ،  

 ، وهو السور الذي بٌن الجنة والنار، وذلن فً لوله تعالى:«األعراؾ»ألنه ذكر فٌها لفظ 
ٌْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى اأْلَْعَراِؾ ِرَجاٌل ٌَْعِرفُوَن كُبلًّ ِبِسٌَماهُْم َونَاَدْوا أَْصَحاَب اْلَجناِة أَْن َسبَلٌم  }َوبَ

ٌْكُْم لَْم ٌَْدُخلُوَها َوهُْم ٌَْطَمعُوَن{ ]األعراؾ :   .[َٙٗعلَ
ولمد تفردت بذكر شؤن أهل األعراؾ فً اآلخرة، ولن ٌذكر فً ؼٌرها من السور بهذا  

}ٌَْوَم ٌَمُوُل اْلُمنَافِمُوَن  فً سورة الحدٌد، وذلن فً لوله تعالى: «سور»اللفظ، ولكنه بلفظ
ُضِرَب َواْلُمنَافِمَاُت ِللاِذٌَن آَمنُوا اْنظُُرونَا نَْمتَبِْس ِمْن نُوِركُْم لٌَِل اْرِجعُوا َوَراَءكُْم فَاْلتَِمسُوا نُوًرا فَ 

ٌْنَُهْم بِسُوٍر لَهُ بَاٌب بَ  ْحَمةُ َوَظاِهُرهُ ِمْن لِبَِلِه اْلعَذَاُب{ ]الحدٌد : بَ  .[ٖٔاِطنُهُ فٌِِه الرا
 واختلؾ فً األعراؾ من هم، وفٌه ألوال: 
هم لوم من بنً آدم، استوت حسناتهم وسٌباتهم، فجعلوا هنالن إلى أن ٌمضً هللا فٌهم ما أحدها: أن

، (٘)، وابن عباس(ٗ)، وابن مسعود(ٖ)حذٌفة. وهذا لول ٌشاء، ثم ٌدخلهم الجنة بفضل رحمته إٌاهم
 .(ٓٔ)، وهو لول أكثر المفسرٌن(5)، وابً علممة(1)، والشعبً(2)، والضحان(ٙ)وسعٌد بن جبٌر
من زادت حسناته على سٌباته »عن جابر بن عبدهللا لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: روي 

مثمال دخل النار، ومن استوت حسناته مثمال دخل الجنة، ومن زادت سٌباته على حسناته 
 .(ٔٔ)«وسٌباته فؤولبن من أصحاب األعراؾ لم ٌدخلوها وهم ٌطمعون

. (ٕٔ)وهذا لول شرحبٌل بن سعد كانوا لتلوا فً سبٌل هللا عصاة آلبابهم فً الدنٌا.والثانً: أنهم 
 عن أصحاب سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص" بن عبد الرحمن، عن أبٌه لال: وروي عن دمحم 

األعراؾ، فمال: لوم لتلوا فً سبٌل هللا بمعصٌة آبابهم، فمنعهم لتلهم فً سبٌل هللا عن النار، 
 .(ٖٔ)"ومنعتهم معصٌة آبابهم أن ٌدخلوا الجنة

                                                                                                                                                                               
"، ولال: هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن إن لم ٌكن فٌه إرسال 2ٖٕ/ٔأخرجه الحاكم فً المستدرن "(ٔ)

 .ولم ٌخرجاه بهذا اللفظ، ولال الذهبً: فٌه انمطاع
( لال: حدثنا عبد الرزاق، 51ٕ٘ٔ) 15ٔ/٘( لال: حدثنا دمحم بن جعفر. وفً 51ٕٓٔ) 11ٔ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)

لال: حدثنا الحسن بن علً،  1ٕٔ( لال: حدثنا أبو عاصم. و"أبو داود" 2ٙٗ) 5ٗٔ/ٔوابن بكر. و"البخاري" 
 لال: حدثنا عبد الرزاق.

 .ٖ٘ٗ/ٕٔ(:ص15ٙٗٔ)-(1ٙٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕٔ(:ص5ٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1٘ٗٔ/٘(:ص1٘ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)٘٘ٗ/ ٕٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٕٔ(:ص55ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1٘ٗٔ-1ٗٗٔ/٘(:ص1ٗ55انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
 .2٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
، وتفسٌر ابن ٕٕٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٗٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)

 .ٖٙٗ/ٕكثٌر:
 .(ٖٕٓمسند أبً حنٌفة )ص (ٔٔ)
 .2٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
( ، وابن منٌع، والحارث كما فى 5٘ٗ، رلم ٖٗٔ/٘حدٌث عبد الرحمن المزنى: أخرجه سعٌد بن منصور )(ٖٔ)

( لال الهٌثمى: فٌه ٕٗ/2( ، والطبرانى كما فى مجمع الزوابد )5ٖٓٙ، 1ٖٓٙ، رلم ٗٙٙ/ٗٔالمطالب العالٌة )
( . وأخرجه أٌضا: الطبري ٗٓٔ، رلم ٙٓٔأبو معشر نجٌح، وهو ضعٌؾ. والبٌهمى فى البعث والنشور )ص 

( ، ٕٔ٘، رلم ٗٓٔ، والخرابطى فى مساوئ األخبلق )ص  -له واللفظ-1٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٓ٘ٗٔفً جامع البٌان 
( 2ٕٔ/ٕ( . وعزاه ابن كثٌر فى التفسٌر )1ٗٙٗ، رلم 1ٙٓٔ/ٗوأبو نعٌم فى المعرفة من طرٌك الطبرانى )

 لسعٌد بن منصور، وابن مردوٌه، وابن جرٌر، وابن أبى حاتم.
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 .(ٔ)لاله مجاهد هم لوم صالحون فمهاء علماء.نوالثالث: أ
ار وأهل الجنة، وهذا لبل أن هم مبلبكة ٌعرفون الفرٌمٌن جمٌعًا بسٌماهم، أهل النوالرابع: أن

 .(ٕ)أبً مجلزوهذا لول  ٌدخل أهل الجنة الجنة.
والصواب من المول فً أصحاب األعراؾ أن ٌمال كما لال هللا  لال اإلمام الطبري:" 

جل ثناإه فٌهم: هم رجال ٌعرفون كُبل من أهل الجنة وأهل النار بسٌماهم، وال خبر عن رسول 
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصح سنده،وال أنه متفك على تؤوٌلها، وال إجماع من األمة على أنهم مبلبكة.

ن ذلن ال ٌدرن لٌاًسا، وكان المتعارؾ بٌن أهل لسان العرب فإذ كان ذلن كذلن، وكا
الخلك ؼٌرهم، كان بٌِّنًا أن ما لاله  اسم ٌجمع ذكور بنً آدم دون إناثهم ودون سابر« الرجال»أن

أبو مجلز من أنهم مبلبكة، لوٌل ال معنى له، وأن الصحٌح من المول فً ذلن ما لاله سابر أهل 
لال بخبلفه من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ما روي عن رسول هللا  التؤوٌل ؼٌره. هذا مع َمنْ 

 .(ٖ)"ملسو هيلع هللا ىلص فً ذلن من األخبار، وإن كان فً أسانٌدها ما فٌها
سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن أصحاب األعراؾ فمال: هم "لال:  ،عمرو بن جرٌر عن أبً زرعة

أنتم لوم  اد، فإذا فرغ رب العالمٌن من المضاء بٌن العباد لال لهم:آخر من ٌمضً لهم من العب
أخرجتكم أعمالكم من النار وعجزت أن تدخلكم الجنة، فاذهبوا فؤنتم عتماي، فارعوا من الجنة 

 .(ٗ)"حٌث شبتم
 ثانٌا: اسماءها اإلجتهادٌة:

 «المٌمات»سورة-ا
 ذكر ٌمات موسى فً لوله تعالى: ذكره الفٌروزآبادي وعلل تسمٌتها بذلن الشتمالها على 

ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌَماتِنَا{ ]األعراؾ :   .(٘) [ٖٗٔ}َولَما
 «المٌثاق»سورة-ب

} أَلَْسُت بَِربِّكُْم لَالُوا بَلَى{  وتسمى بذلن الشتمالها على حدٌث المٌثاق فً لوله تعالى: 
 .(ٙ)[2ٕٔ]األعراؾ : 

 ، لال الفٌروزآبادي:"-ملسو هيلع هللا ىلص-شًء عن رسول هللا وهذان االسمان اجتهادٌان ولم ٌثبت فٌهما 
 .(2)"وأشهرها األَعراؾ

 مكٌة السورة ومدنٌتها:
 :على أربعة ألوالفً مكان نزول السورة اختلؾ أهل التفسٌر 

 .(5)عن عبد هللا بن الزبٌر، و(1)أحدها: أنها مكٌة، وهذا لول ابن عباس
}َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الاِتً َكانَْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر{ واحدة، وهً:والثانً: أنها مكٌة إال آٌة 

 .(ٓٔ). وهذا لول لتادةإلى آخر اآلٌة وسابرها مكٌة ،[ٖٙٔ]األعراؾ : 
 ، إلى لوله:[ٖٙٔ}َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة{ ]األعراؾ : والثالث: أنها مكٌة إال ثمان آٌات، وهً: 

 .(ٔٔ). وهذا لول اإلمام الشوكانً[2ٔٔنَتَْمنَا اْلَجبََل فَْولَُهْم{ ]األعراؾ : }َوإِْذ 

                                                             
 .1٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٔٗٗٔ )-(2ٓ2ٗٔالطبري)انظر: تفسٌر  (ٕ)
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1٘ٗٔ/٘(:ص1٘ٓٓ، وابن ابً حاتم)ٔٙٗ/ٕٔ(:ص2ٔ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز: انظر: (٘)
 .ٕٗٓ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز:انظر:  (ٙ)
 انظر: المصدر نفسه والصحٌفة نفسها. (2)
ابن الضرٌس والنحاس فً ناسخه وابن مردوٌه والبٌهمً فً أخرجه عنه ، ٕٔٗ/ٖانظر: الدر المنثور: (1)

 الدالبل.
 .ٕٔٗ/ٖ، كما فً الدر المنثور:أخرجه ابن مردوٌه(5)
 . ٕٔٗ/ٖالدر المنثور: أخرجه عنه ابن المنذر وأبو الشٌخ، كما فً (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: فتح المدٌر: (ٔٔ)
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}َواْسؤَْلُهْم َعِن اْلمَْرٌَِة الاتًِ َكاَنْت َحاِضَرةَ اْلبَْحِر{  والرابع: أنها مكٌة إال إحدى عشر آٌة، وهً:
ٌاتَُهْم{ ]األعراؾ : }َوإِْذ أََخذَ َربَُّن ِمْن بَِنً آَدَم  ، إلى لوله:[ٖٙٔ]األعراؾ :  ِمْن ظُُهوِرِهْم ذُّرِ

 .(ٔ)وهذا لول مماتل .هذه اآلٌات مدنٌات، ف[2ٕٔ
ً  لال الفٌروزآبادي:" . وحكً اإلجماع أٌضا البؽوي (ٕ)"هذه الّسورة نزلت بمكة إِجماعا

 .(ٖ)وابن الجوزي
  

 أغراض السورة ومماصدها:

المماصد الكلٌة، كؤصول العمابد وكلٌات لصدت هذه السورة الطوٌلة إلى تمرٌر جملة من 
وممصودها: إنذار من أعرض عما دعا " :البماعً الدٌن، وخاصة لضٌة التوحٌد والشرن، لال

إلٌه الكتاب فً السور الماضٌة من التوحٌد، واالجتماع على الخٌر...وتحذٌره بموارع الدارٌن. 
اعتماده ٌتضمن اإلشراؾ على الجنة والنار، وأدل ما فٌها على هذا الممصد: أمر األعراؾ، فإن 

والولوؾ على حمٌمة ما فٌها، وما أعد ألهلها الداعً إلى امتثال كل خٌر، واجتناب كل شر، 
 .واالتعاظ بكل مرلك

على الجملة، فإن المتؤمل فً هذه السورة الكرٌمة، ٌجد أنها تطوؾ حول تمرٌر المماصد 
 :(ٗ)ةالتالٌ
المرآن لئلنذار به والتذكٌر; فهو كتاب للصدع بما فٌه من الحك، ولمجابهة أنه سبحانه أنزل  :أوالً 

العمابد فاسدة، والشرابع باطلة، والتمالٌد بالٌة، ولمعارضة نُظٍُم ظالمة، وأوضاع جابرة، 
 .ومجتمعات سادرة. فالحرج فً طرٌمه كثٌر، والمشمة فً اإلنذار به لابمة

إلى توحٌد هللا تعالى إٌماناً، وعبادة، وتشرٌعاً، وبٌنت وجهت السورة الملوب والعمول : ثانٌاً 
 .صفاته سبحانه وشإون ربوبٌته، وأمرت بعبادته وحده، وترن عبادة ؼٌره

لررت السورة أنه سبحانه خالك األرض وخالك الناس، هو الذي مكن لهم فً األرض،  :ثالثاً 
وتموته وتعوله، بما فٌها من  وأودع فٌها خصابص البماء والحٌاة، التً تسمح بحٌاة اإلنسان

 .أسباب الرزق والمعاٌش
لصدت السورة إلى توجٌه األبصار والبصابر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره،  :رابعاً 

وظواهره وأحواله، وبٌان سنة هللا التً جرت بها مشٌبته بالمكذبٌن، وهً سنة واحدة، ٌؤخذ هللا 
م ترق وتلٌن وتتجه إلى هللا، وتعرؾ حمٌمة ألوهٌته. بها المكذبٌن بالبؤساء والضراء; لعل للوبه

فإذا لم ٌستجٌبوا، أخذهم بالنعماء والسراء، وفتح علٌهم أبواب كل شًء، حتى إذا انتهى بهم 
الٌسر والعافٌة إلى االستهتار وللة المباالة، وحسبوا أن األمور تمضً جزافاً ببل لصد وال ؼاٌة، 

وا حكمة هللا فً االبتبلء بالضراء والسراء، ولم ٌتدبروا أخذهم بؽتة، وهم ؼافلون. لم ٌدرك
حكمته فً تملب األمور بالعباد، ولم ٌتموا ؼضبه على المستهترٌن الؽافلٌن، وعاشوا كاألنعام، بل 

 .أضل حتى جاءهم بؤس هللا
تضمنت السورة تمرٌر عمٌدة البعث واإلعادة فً اآلخرة، ووزن األعمال ٌوم المٌامة،  :خامساً 

تٌب الجزاء على ثمل الموازٌن وخفتها، وسإال الرسل فً اآلخرة عن التبلٌػ وأثره، وسإال وتر
األمم عن إجابة الرسل. وبٌان كون الجزاء بالعمل، جزاء الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات، 
وإٌراثهم الجنة وحالهم وممالهم فٌها، وإلامة أهل الجنة الحجة على أهل النار، وضرب الحجاب 

  .الجنة وأهل النار، والتنبٌه على مسؤلة لٌام الساعة، وكونها تؤتً بؽتة بٌن أهل
 ً بٌنت السورة أصول التشرٌع الكلٌة، وبعض لواعد الشرع العامة; فمررت بداٌة أن  :سادسا

شارع الدٌن هو هللا تعالى، وحرمت التملٌد فً الدٌن، واألخذ فٌه بآراء البشر، وبالممابل عظمت 

                                                             
 .1ٕ-2ٕ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔبصابر ذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزٌز:(ٕ)
 .2/  ٖزاد المسٌر:ـ و٘٘٘/٘انظر: تفسٌر البؽوي: (ٖ)
 انظر:مماصد سورة األعراؾ،  إسبلم وٌب، ]مولع التكرونً[. (ٗ)
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العملً والتفكر; لتحصٌل العلم بما ٌجب اإلٌمان به، ومعرفة آٌات هللا وسننه فً من شؤن النظر 
  .خلمه وفضله على عباده

األمر بؤخذ الزٌنة عند كل مسجد، واألكل والشرب من الطٌبات المستلذات، واإلنكار على  :سابعاً 
ذٌن آمنوا فً الحٌاة من حرم زٌنة هللا، التً أخرج لعباده والطٌبات من الرزق، وبٌان أنها حك لل

الدنٌا، ولٌدها بعدم االعتداء واإلسراؾ فٌها. وبٌان ِمناة هللا على البشر بإنزال اللباس لستر 
العورات، وتٌسٌر الزٌنة للتجمل بها بٌن الناس. وبالممابل حصرت أنواع المحرمات الدٌنٌة 

  .العامة من الفواحش الظاهرة والباطنة، واإلثم والبؽً
ان أن اإلٌمان بما دعا هللا إلٌه، والتموى فً العمل بشرعه فعبلً وتركاً، سبب اجتماعً بٌ :ثامناً 

 .طبٌعً لسعة بركات السماء واألرض وخٌراتها على األمة
لررت السورة سُناة اجتماعٌة أخرى، حاصلها أن األرض لٌست رهن تصرؾ الملون  :تاسعاً 

 -بمحض مشٌبته وحكمته  -هلل سبحانه، وله وحده والدول بمدرتهم الذاتٌة فتدوم لهم، وإنما هً 
سلبها من لوم، وجعلها إرثاً لموم آخرٌن. ومدار هذه السُّناة على أن العالبة فً التنازع بٌن األمم 
للمتمٌن، أي: الذٌن ٌتمون أسباب الضعؾ والخذالن والهبلن، كالٌؤس من روح هللا، والتخاذل 

والفسك، وٌتلبسون بضدها، وبسابر ما تموى به األمم من والتنازع والفساد فً األرض والظلم 
األخبلق واألعمال، وأعبلها االستعانة باهلل الذي بٌده ملكوت كل شًء، والصبر على المكاره 
مهما عظمت. وأن األمم المستضعفة مهما ٌكن عدوها الظالم لها لوٌاً، فلٌس لها أن تٌؤس من 

  .الحٌاة
األمم التً ترث األرض من بعد أهلها األصبلء، هً سُناته تعالى فً  بٌان أن سنة هللا فً :عاشراً 

أهلها، فإذا كان هإالء لد ؼلبوا علٌها; بسبب ظلمهم وفسادهم وجهلهم وعمى للوبهم، فكذلن 
 .ٌكون شؤن الوارثٌن لها من بعدهم، إذا صاروا مثلهم فً ذلن

ة بؤوجز عبارة معجزة، والدعوة بٌان أصول الفضابل األدبٌة والتشرٌعٌة الجامع :حادي عشر
إلى السماحة والٌسر، وبالواضح من األمر، الذي تعرفه فطرة البشر فً بساطتها، بؽٌر تعمٌد 

 .وال تشدٌد. واإلعراض عن الجاهلٌن، بعدم مإاخذتهم، أو مجادلتهم، أو االحتفال بهم
 تعالى، مع التنبٌه إلى توجٌه المإمنٌن إلى أدب االستماع لهذا المرآن; وأدب ذكر هللا :ثانً عشر

 .مداومة هذا الذكر، وعدم الؽفلة عنه
هذه المماصد ال تعدو كونها إشارات لكثٌر من المماصد التً تضمنتها هذه السورة 

 .خصوصاً، والمرآن الكرٌم عموماً 
 والتً لبلها: األعرافوجوه المناسبة بٌن سورة 

 التً لبلها:« مابدةال»ومن وجوه المناسبة بٌن هذه السورة وبٌن سورة 
}َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلَناهُ ُمبَاَرٌن فَاتابِعُوهُ َواتامُوا لَعَلاكُْم تُْرَحُموَن{  لال تعالى فً أواخر األنعام:  -أوال:

َحنٌِفًا َوَما َكاَن }لُْل إِناِنً َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْستَِمٌٍم ِدٌنًا لًٌَِما ِملاةَ إِْبَراِهٌَم  ،[٘٘ٔ]األنعام : 
 .[ ِٔٙٔمَن اْلُمْشِرِكٌَن{ ]األنعام : 

  .[٘٘ٔهذه خواتٌم األنعام، وآخرها }َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلَناهُ ُمبَاَرٌن فَاتابِعُوهُ{ ]األنعام : ف
ٌَْن فَبَل ٌَكُْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُْنِذَر ِبِه  ، لال:فً أول األعراؾو }ِكتَاٌب أُْنِزَل ِإلَ

ابِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء لَِلٌبًل َما تَذَكاُروَن َٕوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن ) ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم َواَل تَت ( اتابِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ
 .[ٖ - ٕ({ ]األعراؾ : ٖ)

، مترابط [٘٘ٔ}َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ ُمبَاَرٌن فَاتاِبعُوهُ{ ]األنعام :  فموله تعالى فً األنعام:
ٌْكُْم ِمْن َربِّكُمْ  مع لوله تعالى فً األعراؾ: }   [.ٖ{]األعراؾ:اتابِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ

 إذ تناولت اآلٌتان لضٌة اتباع الوحً والعمل بما فٌه.
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سورة أخذ ٌستدل على ما ختم به من وجوه الترابط بٌن السورتٌن أنه سبحانه وتعالى وثانٌا: 
، وما تَمدامه، فمال مخبًرا عن مبتدأ تمدٌره: هو (ٔ)من سرعة العماب وعموم البر والثواب األنعام

ًرا إال [; أي: عظٌم أوضح الطرٌك المستمٌم، فلم ٌدع بها لَبًسا، ولم ٌَذَر خٌٕ}ِكتَاٌب{ ]األعراؾ : 
ا إال نهى عنه، فإنزاله من عظٌم رحمته، ثم وصفه بما أكاد ما أشار إلٌه من  أمر به، وال شرًّ

ٌْنَ  ﴿ :رحمته بموله ﴾; أي: وأنت أكرم الناس نفًسا وأوسعهم صدًرا، وأجملهم للبًا  أُْنِزَل إِلَ
ذا شًء لد وأعرلهم أصالة، وأعرفهم باستعطاؾ المباعد، واستجبلب المنافر المباؼض، وه

 .(ٕ) خصان به، فرفعن على جمٌع الخلك درجات ال تُحصى وُمراتب ال حدا لها
إن االبتبلء الذي ٌنزله هللا على عباده، وما ٌترتب علٌه من ومن التناسب أٌضا: ٌمول ثالثا: 

ا عماب أو ح التكالٌؾ الشرعٌة، وٌُبرهن علٌها وٌُدلل، ولَما كان  ثواب، ال ٌكون إال بعد أن تُوضا
[، أعاد سبحانه فً ٘٘ٔاألنعام: ]﴾  َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزْلَناهُ ُمَباَرٌن فَاتاِبعُوهُ  ﴿ :ذلن فً السورة نفسها

مطلع سورة األعراؾ التؤكٌد والتدلٌل على ما اختتمت به األنعام من االمتثال والثبات على 
م التكالٌؾ الشرعٌة التً مصدرها كتاب هللا، ولذلن كان الحدٌث  فً بدء سورة األعراؾ كما تمدا

ٌَْن فَبَل ٌَكُْن  * المص ﴿ :عن كتابه ووجوب التزامه; لال تعالى مدلبلً على ما تمدام ِكتَاٌب أُْنِزَل إِلَ
ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم  * فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُْنِذَر بِِه َوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌِنَ  َواَل تَتابِعُوا ِمْن اتابِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ

 .(ٖ)"ٖ – ٔاألعراؾ: ]﴾  ُدونِِه أَْوِلٌَاَء لَِلٌبًل َما تَذَكاُرونَ 
َوُهَو الاِذي َجعَلَكُْم َخبلَِبَؾ األَْرِض َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض } :فً خاتمة األنعام لالرابعا: 

ٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم إِنا  ِحٌمٌ َدَرَجاٍت ّلِ   [.٘ٙٔ{]األنعام:َرباَن َسِرٌُع اْلِعمَاِب َوِإناهُ َلؽَفُوٌر را
}َوَكْم ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها فََجاَءَها بَؤُْسَنا بٌََاتًا أَْو هُْم لَابِلُوَن{ ]األعراؾ  وفً بداٌة األعراؾ

 :ٗ]. 
إهبلن المرون ض ٌكون من خبلل  فوجه الترابط بٌن اآلٌتٌن: ان االستخبلؾ فً األر

}َوَكْم  السابمة من األمم الخالٌة، وهذا المعنى األخٌر أكدته اآلٌة الثانٌة التً فً األعراؾ، فمال:
، وفً هذا من الترابط ما ال . (ٗ)"وكم من أهل لرٌة أهلكناهم معناه: " {، ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها

 ٌخفى.
 ، أي:"[٘ٙٔ}إِنا َرباَن َسِرٌُع اْلِعَماِب{ ]األنعام :  :«األنعام»خامسا: لال تعالى فً آخر سورة 

 . (٘)" لسرٌع العماب لمن أسخطه بارتكابه معاصٌه
}َوَكْم ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها فََجاَءَها َبؤْسُنَا :«األعراؾ»ولال تعالى فً اآلٌات األولى فً 

 .(ٙ)"فجاءتهم عموبتنا ونممتنا لٌبل لبل أن ٌصبحوا ، معناه:"[ٗبٌََاتًا أَْو هُْم لَابِلُوَن{ ]األعراؾ : 
 فوجه الترابط بٌن اآلٌتٌن: سرعة نزول العماب وتحممه فً المستحمٌن.

وهذه خصابص كتاب هللا المجٌد ولرآنه الكرٌم وكبلمه المدٌم، الذى ال ٌؤتٌه الباطل وال 
والتمام والكمال والجمال، وهكذا ٌعترٌه التعارض; بل اإلحكام واإلتمان، والتناسُك والتناسُب، 

  .فً كل سوِره ونْظِمه وترتٌبه الُمعِجز بلفظه ومعناه، وهللا الموفِّك والَمرجو ثوابه
 فضائل السورة:

 :، نذكر منهاورد فً هذه السورة مجموعة من الفضابل

                                                             
َوهَُو الاِذي َجعَلَكُْم َخبَلبَِؾ اأْلَْرِض َوَرفََع  ﴿ :باتباع كتابه والتزامه إلى أن لال تعالىختَم هللا تعالى سورة األنعام (ٔ)

  [.٘ٙٔاألنعام: ]﴾  مٌ بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم إِنا َرباَن َسِرٌُع اْلِعَماِب َوإِناهُ لَؽَفُوٌر َرِحٌ
ٌَْن فَبَل ٌَكُْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُْنِذَر بِِه َوِذْكَرى  * المص ﴿ :بداٌة سورة األعراؾثم لال فً  ِكتَاٌب أُْنِزَل ِإلَ

 [.ٕ، ٔاألعراؾ: ]﴾  ِلْلُمْإِمنٌِنَ 
 .1ٖٗ/2نظم الدرر، البماعً:انظر: (ٕ)
 .ٓٔٔالتناسب المرآنً عند البماعً; للدكتور مشهور موسى، ص (ٖ)
 .2ٖٔ/ٕمعانً المرآن للزجاج: (ٗ)
 .15ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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ع ؼٌرها أنها من السبع األول من المرآن، ومن األحادٌث التً بٌنت اشتران هذه السورة م -أوال:
 فً الفضل:

أعطٌت مكان التوراة السبع  :"رضً هللا عنه، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، لال واثلة بن األسمع ما رواه -أ
 .(ٔ)"الطول وأعطٌت مكان الزبور المبٌن وأعطٌت مكان اإلنجٌل المثانى وفضلت بالمفصل

. (ٕ)لال: "من أخذ السبع األول فهو حبر"عن عابشة ـ رضى هللا عنها ـ أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص  -ب
 من هذه السبع.  واألعراؾ

فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-"لرأ رسول هللا هعابشة رضً هللا عنها، أنما روته ومما وردت فً فضابلها  -ثانٌا:
 .(ٖ)صبلة المؽرب بسورة األعراؾ فّرلها فً ركعتٌن"

ما لى أران تمرأ فى المؽرب بمصار »:ثابت زٌد بن لال لً"مروان بن الحكم، لال:  عن -ثالثا:
لال ابن أبى ملكٌة: وما طولى « . ٌمرأ فٌها بطولى الطولٌٌن -ملسو هيلع هللا ىلص  -السور؟ لد رأٌت رسول هللا 

 .(ٗ)"الطولٌٌن؟ لال: األعراؾ
ٌْنَاَن َسْبعًا ِمَن اْلَمثَانًِ " :عن سعٌد بن جبٌر فً هذه اآلٌة َواْلمُْرآَن اْلعَِظٌَم{ ]الحجر : }َولَمَْد آتَ

لال: البمرة، وآل عمران، والنساء والمابدة واألنعام، واألعراؾ، وٌونس، فٌهّن الفرابض  ،[12
 .(٘)"والحدود

هذا ما تٌسر من التمهٌد للسورة، وسوؾ نبدأ فً تفسٌر آٌاتها بالتفصٌل والتحلٌل، وهللا نسؤل 
ٌجنبنا فتنة المول والعمل. وأن ٌجعل أعمالنا وألوالنا  أن ٌوفمنا جمٌعا لما ٌحبه وٌرضاه وأن

 ونواٌانا خالصة لوجهه الكرٌم.
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                             
( : فٌه عمران المطان وثمه ابن حبان وؼٌره ٙٗ/2( . لال الهٌثمى )2ٕٖٓٔ، رلم 2ٓٔ/ٗأخرجه أحمد )(ٔ)

عب اإلٌمان ( ، والبٌهمى فى ش1ٙٔرلم  2٘/ٕٕوضعفه النسابى وؼٌره وبمٌة رجاله ثمات. وأخرجه الطبرانى )
( وأبو نعٌم فى معرفة ٕٔٓٔرلم  ٖٙٔمكرر( . وأخرجه أٌضا: الطٌالسى )ص  ٕ٘ٔٗ، رلم ٘ٙٗ/ٕ)

( : فٌه عمرو بن مرزوق، أورده الذهبى فى ٙٙ٘/ٔ( . ولال المناوى )1٘ٗٙرلم  2ٕٔٙ/٘الصحابة )
 الضعفاء ولال: كان ٌحٌى بن سعٌد ال ٌرضاه.

( من حدٌث عابشة رضً هللا عنها، ولال عنه شعٌب األرنإوط فً 2ٕ٘٘ٗأخرجه اإلمام أحمد فً المسند)(ٕ)
(، ولال: "هذا حدٌث صحٌح اإلسناد و 2ٕٓٓتعلٌمه على المسند: "إسناده حسن"، وأخرجه الحاكم فً مستدركه )

 لم ٌخرجاه".
واللسان مادة )ح ب  (،1ٕٖ/ٔوالحبر: العالم، ومعناه العالم بتحبٌر الكبلم، واألحبار: هم العلماء، انظر: النهاٌة )

 .ر(
(. 2ٙ(، باب المراءة فً المؽرب. . . )ٔٔ، كتاب االفتتاح )2ٓٔ/ ٕأخرجه النسابً فً المجتبى من السنن (ٖ)

 .، كتاب الصبلة، باب من لم ٌطٌك المراءة فٌها بؤكثر مما ذكرنا5ٕٖ/ ٕوأخرجه البٌهمً فً السنن الكبرى 
( لال: حدثنا عبد الرزاق، 51ٕ٘ٔ) 15ٔ/٘ا دمحم بن جعفر. وفً ( لال: حدثن51ٕٓٔ) 11ٔ/٘أخرجه أحمد  (ٗ)

لال: حدثنا الحسن بن  1ٕٔ( لال: حدثنا أبو عاصم. و"أبو داود" 2ٙٗ) 5ٗٔ/ٔالرزاق، وابن بكر. و"البخاري" 
 علً، لال: حدثنا عبد الرزاق.

 .ٖٓٔ/2ٔأخرجه الطبري: (٘)



ٙٔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرآن

 [ٔ({ ]األعراف : ٔ}المص )

 التفسٌر:

هذه الحروؾ وؼٌرها من الحروؾ الممطاعة فً أوابل السور فٌها إشارة إلى إعجاز المرآن; فمد 
فعجزوا عن معارضته، وهو مركاب من هذه الحروؾ التً تتكون منها ولع به تحدي المشركٌن، 

على أن المرآن وحً من  -مع أنهم أفصح الناس-لؽة العرب. فَدلا عجز العرب عن اإلتٌان بمثله 
 هللا.

 [، على ألوال:ٔاختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }المص{ ]األعراؾ : 
ل ، ل  .(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)اله ابن عباسأحدها : معناه : أنا هللا أُفَّضِ

 .(ٖ)، لاله السدي«المصّور»والثانً : أنه  حرؾ هجاء من اسم هللا تبارن وتعالى الذي هو
 .(ٗ)والثالث : أنه اسم من أسماء المرآن ، لاله لتادة

لال ابن كثٌر: " ولعل هذا ٌرجع إلى معنى لول عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم أنه اسم،      
من أسماء السور، فإن كل سورة ٌُْطلَك علٌها اسم المرآن، فإنه ٌبعد أن ٌكون:  }المص{ اسماً 
للمرآن كله، ألن المتبادر إلى فهم سامع من ٌمول:  لرأت }المص{ إنما ذلن عبارة عن سورة 

 .(٘)عراؾ، ال لمجموع المرآن"األ

                                                             
 .5ٕٔ/ٕٔ(:صٖٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔ(:صٖٔٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٔ/ٕٔ(:صٕٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٕ/ٕٔ(:صٖ٘ٔٗٔ(، و)ٖٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 . 2ٖ/ٔ( تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ٘)
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وحمل ابن جرٌر الطبري هذا المول على ظاهره فمال: "هً أسماء لكل المرآن، ال      
 .(ٔ)للسورة التً هً لطعة من المرآن"

 .(ٖ)، وأبً بن كعب(ٕ)والرابع : أنه من الفواتح  ٌفتح هللا بها المرآن. لاله مجاهد
، (٘)الزمخشري، وبه لال (ٗ)الرحمن بن زٌد بن أسلموالرابع :أنه اسم للسورة. لاله عبد 

، ولد نسب الزمخشري والبٌضاوي هذا الوجه إلى أكثر (2)واختاره سٌبوٌه (ٙ)والرازي
 .(5)، كما عزاه الفخر الرازي إلى أكثر المتكلمٌن والمحممٌن(1)العلماء

 . (ٓٔ)والخامس: أنه اسم السورة مفتاح لها ، لاله الحسن
 ، وهذا مروي عن ابن عباس أٌضاً . -ملسو هيلع هللا ىلص-: أنه اختصار من كبلم ٌفهمه النبً  والسادس
 .(ٔٔ) أنه من أسماء هللا تعالى. وهذا لول الشعبًوالسابع: 

ً والثامن  .(ٕٔ): أنه اسم من أسماء هللا ، ألسم ربنا به. وهذا مروي عن ابن عباس أٌضا
 .(ٖٔ)على إعجاز المرآن:  حروؾ هجاء ممطعة نبه بها والتاسع
 .(ٗٔ)من حساب الجمل المعدود استؤثر هللا بعلمه  أنه: والعاشر

 .(٘ٔ): حروؾ تحوي معانً كثٌرة دل هللا تعالى خلمه بها على مراده من كل ذلنوالحادي عشر
 .(ٙٔ): هً حروؾ اسم هللا األعظموالثانً عشر

عشر: أن المراد: المصٌر إلى كتاب أنزل إلٌن من ربن ، فحذؾ بالً الكلمة ترخٌماً  والثالث
 .(2ٔ)وعبر عنه بحروؾ الهجاء ألنها تذهب بالسامع كل مذهب. أفاده الماوردي

 :(1ٔ)وللعرب فً االلتصار على الحروؾ مذهب كما لال الشاعر
 لد نسٌنا اإلٌجاؾ (5ٔ)لْلُت لها: لِِفً، فمالت: لاؾ              ال تحسبٌنا

 أى: لالت: ولد ولفت، فؤومؤ بالماؾ إلى معنى الولوؾ.
 .(ٕٓ)لكل كتاب سرٌّ ، وسرُّ المرآن فواتحهعشر: أن  والرابع

                                                             

 . 5ٙ/ٔ( جامع البٌان ٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ(:صٖٕٓانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 . 2ٙ/ٔ( أخرجه الطبري فً تفسٌره ٖ)
 .ٕٙٓ/ٔ(:صٕٖٕانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖ/ٔ( ٌنظر: الكشاؾ: ٘)
 .2/ٕ( التفسٌر الكبٌر: ٙ)
 .ٖ٘-ٖٗ/ٕ: 5ٙ2ٔ، ٕ( ٌنظر: الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان سٌبوٌه، مإسسة األعلمً، بٌروت، لبنان، ط2)

ٖ٘. 
 . 12و 1ٙ/ٔ، وأنوار التنزٌل  2ٕ/ٔ( انظر الكشاؾ 1)
 . ٕٗ٘و   ٕٕ٘/ٕ( انظر مفاتٌح الؽٌب 5)
 .51ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕٙٓ/ٔ(:ٖٕ٘انظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٕٔ(:صٖٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .5ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .55ٔ/ٕنكت والعٌون:انظر: ال (2ٔ)
 ، ٕٕٔ/ ٔ،  وتفسٌر  الطبري ٕٗ/ ٔللولٌد بن عمبة بن أبً معٌط، انظر: معانً المرآن للفراء: البٌت  (1ٔ)

، وهو فً ٖٔٙ/ ٕ، ٕٙٗ، 1ٓ، ٖٓ/ ٔوالخصابص:  2ٕٔ، وشرح شواهد الشافٌة :  ٖٔٔ:  ٘واألؼانً 
، 2٘/ ٖوورد فً :معانً المرآن للفراء: ،1ٖٓ"تؤوٌل مشكل المرآن" وفٌه "... لالت لً: لاؾ ..." :ص 

 -. والرجز للولٌد بن عمبة خرج ٌرٌد عثمان بن عفان ٖ٘/ ٔ، والبحر المحٌط: 151ٗ/ 1واللسان "ولؾ":ص 
لما طلبه حٌن شهد علٌه عنده أنه ٌشرب الخمر، فخرج الولٌد مع بعض رفمته ونزل ٌسوق  -رضً هللا عنه 

 ذكورة هنا.اإلبل بهم وٌرتجز بؤبٌات منها الم
 وفً بعض الرواٌات:"ال تَْحَسبً أناا". (5ٔ)
 .5ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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فتجب ، نزلت لٌستؽربها المشركون فٌسمعون المرآنضمن الفواتح التً أنها  عشر: والخامس
 .(ٕ)والزرلانً (ٔ)ممن لال بذلن: الرازي. علٌهم الحجة

ً بطبلن هذا المول: "وهو ضعٌؾ، ألنه لو كان كذلن لكان ذلن فً   لال ابن كثٌر مبٌنا
جمٌع السور، ال ٌكون فً بعضها، بل ؼالبها لٌس كذلن، ولو كان كذلن ـ أٌضاً ـ النبؽى االبتداء 
 بها فً أوابل الكبلم معهم، سواء كان افتتاح سورة أو ؼٌر ذلن، ثم إن هذٌن ـ ٌعنً سورة البمرة

 .(ٗ)(ٖ)آل عمران ـ مدنٌتان لٌستا خطاباً للمشركٌن، فانتمض ما ذكروه بهذه الوجوه"و
هذه األحرؾ من التسعة والعشرٌن حرفاً "عن الربٌع بن أنس أنه لال:  والسادس عشر: ما روي 

دارت فٌها األلسن كلها، لٌس منها حرؾ إال وهو مفتاح اسم من أسمابه، ولٌس منها حرؾ إال 
 .(٘)آالبه وببلبه، ولٌس منها حرؾ إال وهو مدة لوم وآجالهموهو فً 

وهذا ٌشبه ما ذكره المرطبً عن دمحم بن علً الحكٌم الترمذي أنه لال:  إن هللا تعالى       
أودع جمٌع ما فً تلن السورة من األحكام والمصص فً الحروؾ التً ذكرها فً أول السورة، 

 .(ٙ)ٌن ذلن فً جمٌع السورة لٌفمه الناسوال ٌعرؾ ذلن إال نبً أو ولً، ثم ب
فابدة فً أن تكون  أيّ ، وتحمٌل كبلم هللا ما ال ٌحتمللما فٌه من ، ضعٌؾوهذا لول      

هذه األحرؾ دالة على مدة لوم وآجالهم، ومدد األلوام وآجالهم ؼٌب لم ٌطلع هللا أحداً من خلمه 
َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السااَعةِ  ٌَْث َوٌَْعلَُم َما فًِ اأْلَْرَحاِم َوَما تَْدِري نَْفٌس َماذَا تَْكِسُب  علٌه:  }إِنا َّللاا ُل اْلَؽ َوٌُنَّزِ

َ َعِلٌٌم َخِبٌٌر{ ]لممان:   [.َٖٗؼًدا َوَما تَْدِري َنْفٌس ِبؤَّيِ أَْرٍض تَُموُت إِنا َّللاا
ل:  مفاتٌح الؽٌب خمس، ال لا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وعن بن عمر ـ رضً هللا عنهما ـ عن النبً      

إال هللا، وال ٌعلم ما فً ؼد إال هللا، وال ٌعلم متى ٌؤتً  (2)ٌعلمها إال هللا، ال ٌعلم ما تؽٌض األرحام
ٌؤتً المطر أحد إال هللا، وال تدري نفس بؤي أرض تموت إال هللا، وال ٌعلم متى تموم الساعة إال 

 .(1)هللا

فإذا كانت كل نفس ال تدري مكان أجلها فهً ـ من باب أولى ـ ال تدري زمان أجلها      
 وال أجل ؼٌرها.

، (5)ابن عباس وهذا لولإلظهار شرفها وفضلها،  : أنها ألسام ألسم هللا بهاالسابع عشر
 .(ٕ)والزركشً، (ٔ)األخفشبه لال و، (ٓٔ)وعكرمة

                                                             

 .1/ٕ( ٌنظر: التفسٌر الكبٌر: ٔ)
 .ٖٕٓ/ٔ( ٌنظر: مناهل العرفان: ٕ)
 . 5ٖو 1ٖ/ٔ( تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر ٖ)
 ( كما وأن  وجوه هذا التضعٌؾ فٌها نظر: ٗ)

أما لوله:  ٌنبؽً ذكرها فً جمٌع السور، فلٌس ببلزم ألن هذه األحرؾ ال ٌمتصر معناها وال الحكمة منها       
 على ما ذُِكر فً هذا المول فمط، بل هو معنى من معانٌها إلى جانب معان أخر.

ؼٌر ذلن، فلٌس ببلزم ـ وأما لوله:  ٌنبؽً االبتداء بها فً أوابل الكبلم معهم، سواء كان افتتاح سورة أو      
كان إذا خاطبهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -أٌضاً ـ ألن التنبٌه لد حصل فً أول السورة وحصل الممصود. هذا فضبلً عن أن النبً 

 بالمرآن كانوا ٌعرضون، أما إذا خاطبهم هو فلٌس األمر كذلن.
واب أن هذا التنبٌه لٌس للمشركٌن فمط، بل واعتراضه المتعلك بذكرها فً البمرة وآل عمران المدنٌتٌن فالج     

 هو لهم ولؽٌرهم كما سبك تمرٌره آنفاً.
 . ٖٖ/ٔوابن أبً حاتم  1ٙ/ٔ( أخرجه ابن جرٌر الطبري فً التفسٌر ٘)
  ٙ٘ٔ/ٔ( انظر تفسٌر المرطبً ٙ)
ل : ما نمص ( ما تؽٌض األرحام . معناه : ما نمص الحمل فٌه عن تسعة أشهر ، وما زاد على التسعة . ول2ٌ)

، والمفردات فً ؼرٌب المرآن:  ٕٔٓ/2عن أن ٌتم حتى ٌموت ، وما زاد حتى ٌتم الحمل . انظر لسان العرب 
ٖٙ1. 

َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السااَعِة{ ]لممان:  25ٖٔ/ٗ( أخرجه البخاري فً صحٌحه 1) [ ، ٖٗ، كتاب : التفسٌر ، باب : }إِنا َّللاا
، كتاب : التفسٌر ، باب : لوله ـ تعالى ـ : }َما تَْحِمُل ُكلُّ  2ٖٓ/ٙنن الكبرى ( ، والنسابً فً السٓٓ٘ٗبرلم )

 . ٕٗ/ٕ( ، وأحمد فً المسند 1ٕ٘ٔٔ( ، برلم )2[ سورة الرعد )1أُْنثَى{ ]الرعد: 
 .5ٖ/ ٔ( انظر: عزاه إلٌه النسفً فً تفسٌره : 5)
 .ٗ٘/ ٔ( انظر: عزاه إلٌه السٌوطً فً الدر المنثور :ٓٔ)
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الحروؾ بؤن هذا الكتاب الذي ٌمرإه دمحم هو الكتاب لال الزركشً: "أن هللا ألسم بهذه 
المنـزل ال شن فٌه، وذلن ٌدل على جبللة لدر هذه الحروؾ إذ كانت مادة البٌان وما فً كتب 
هللا المنزلة باللؽات المختلفة وهً أصول كبلم األمم بها ٌتعارفون، ولد ألسـم هللا تعـالى بــ 

 .(ٖ) "ذه الحروؾ فً المسم بها، و )الطور( فكذلن شؤن ه() الفجـر
ومما استدل به بعضهم على هذا المول ما أخرجه البٌهمً فً األسماء والصفات عن ابن  

عباس رضً هللا عنهما انه لال فً لوله تعالى: )كهٌعص( و )طه( و )طسـم( و)ٌـس( و)ص( 
 .(ٗ) وجلو)حم عسك( و)ق( ونحو ذلن لسم ألسمه هللا تعالى وهً من أسماء هللا عز 

وهذ المول فٌه نظر: إذ أن صٌؽة المسم معروفة وتؤتً معتمدة علـى كلمات وحروؾ  
تفٌد المسم نحو: السم أو الواو فً )وهللا( أو التاء وهكـذا، أمـا أن تعـد هـذه الحروؾ لسماً فهذا 

 ٌوجد ما ما لم ٌعهده العرب، ولم ٌجر على ألسنتهم، وٌدل على بطبلن هـذا المـول أٌضاً أنه ال
 ،(٘)ٌعضده وٌشهد لصحته فً المرآن أو السنة الصحٌحة، وما نمل عـن ابـن عباس فهو ضعٌؾ

لال المرطبً مبٌناً فساد هذا المول: "ال ٌصح أن ٌكون لسـماً ألن المسـم معمود على حروؾ 
 .(ٙ)"مثل: إن ولد ولمد وما، ولم ٌوجد ها هنا حرؾ من هذه الحروؾ فبل ٌجـوز أن ٌكون ٌمٌناً 

هذه ، إذ أن عشر: أنها جاءت للداللة على انمطاع كبلم واستبناؾ كبلم آخرالثامن المول 
الحروؾ تدل علـى انمطـاع كـبلم واسـتبناؾ كـبلم آخر، ومعنى ذلن أنه افتتح بها لٌعلم أن 

 . وهذاالسورة التً لبلها لد انمضت وأنه لد أخذ فً أخـرى، فجعل هذا عبلمة انمطاع ما بٌنهما
 .(5)واألخفش، (1)وأبو عبٌدة، (2)مجاهدلول 

وهذا الكبلم  لٌس بشًء، فبل تُعد هذه الحروؾ دالة على انمطـاع كـبلم واستبناؾ كبلم  
آخر، فإن هذه الحروؾ لم تعهد مزٌدة لهذه الداللة، فمد صح الفصل بؽٌرها، ثـم إن هذا ؼٌر 

لال ابن  .ر ولـم تـذكر فـً أخرىمضطرد فً جمٌع السور، فلماذا ذكرت هذه الحروؾ فً سو

كثٌر مبٌناً بطبلن هذا المول: "وهذا ضعٌؾ ألن الفصل حاصل بدونها فٌما لـم تذكر فٌه، وفٌما 
 .(ٓٔ)ذكرت فٌه البسملة تبلوة وكتابة"

عشر: أن هذه الحروؾ جاءت للداللة على مدة بماء هذه األمة، وذلن بحساب  التاسعالمول 
 .(ٔٔ)الجمل ـ بضم الجٌم وفتح المٌم المشددة ـ وٌُْعَرؾ بحساب )أبً جاد(

ولد ورد فً ذلن حدٌث ضعٌؾ، وهو مع ذلن أدل على بطبلن هذا المسلن من      
بن عبد هللا أنه لال:  "مر أبو ٌاسر  التمسن به على صحته، وهو عن عبدهللا بن عباس عن جابر
ٌَْب فٌِِه{ ]البمرة: ٔبن أخطب برسول هللا وهو ٌتلو فاتحة سورة البمرة:  }الم ) ( ذَِلَن اْلِكتَاُب اَل َر

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓ/ ٔنظر: معانً المرآن:( أ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: البرهان: ٕ)
 .2ٖٔ/ٔ( انظر: البرهان: ٖ)
 .1٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٗ)
،  واألثر إسناده ضعٌؾ فهو من طرٌك علً بن أبً طلحة  ٖٕٓ/ٔ(أخرجه البٌهمً فً األسماء والصفات:٘)

عباس ولم ٌره أنظر ابن حجر، شهاب  عن ابن عباس، وذكر ابن حجر أن علً بـن أبً طلحة أرسل عن ابن
 .ٖٔٗالدٌن أحمد بن علً، تمرٌب التهذٌب: 

 .ٙ٘ٔ/ٔ( انظر: الجامع ألحكام المرآن: ٙ)
( وهو مجاهد بن جبٌر أبو الحجاج المكً مولى بنً مخزوم  2ٙ: ٔ(عزاه إلٌه الطبري فً جامع البٌان ) 2)

 ٗٓٔهـ وتوفً سنة  ٕٔلتفسٌر عن ابن عباس ولد سنة تابعً مفسر من أهل مكة، شٌخ المراء والمفسرٌن، أخذ ا
  ( ٘: 21ٕ).هـ أنظر الزركلـً، األعبلم: 

 ٔٓٗٔ/ٕمج، مإسسة الرسالة، بٌـروت )ط ٕ( انظر: مجاز المرآن ، أبو عبٌدة، معمر بن مثنى التٌمً، ، 1)
 .1ٕٔ/ٔم( :51ٔٔ-هــ
 .ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: 5)
 .2ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
، والتسهٌل لعلوم التنزٌل لدمحم بن أحمد بن دمحم بن  ٖٕ٘/ٕ، ومفاتٌح  الؽٌب 1ٙ/ٔ( انظر تفسٌر الطبري ٔٔ)

 . ٕٙ/ٖ، واإلتمان  ٙ٘ٔ/ٔ، والبحر المحٌط  ٖ٘/ُٔجَزّي الؽرناطً الكلبً 
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ًّ بن أخطب فً رجال من ٌهود، فمال:  تعلمون وهللا لمد سمعت دمحماً ٌتلو ٕ، ٔ [، فؤتى أخاه ُحٌَ
[. فمالوا:  أنت سمعته ؟ ٕ، ٔ( ذَِلَن اْلِكتَاُب{ ]البمرة: ٌٔه:  }الم )فٌما أنزل هللا ـ عز وجل ـ عل

 لال:  نعم. 
فمشى حًٌ بن أخطب فً أولبن النفر من ٌهود إلى رسول هللا، فمالوا:  ٌا دمحم، ألم      

هللا:   [ ؟ فمال رسولٕ، ٔ( ذَِلَن اْلِكتَاُب{ ]البمرة: ٌُْٔذَكر لنا أنن تتلو فٌما أنزل علٌن:  }الم )
بلى. فمالوا:  أجاءن بهذا جبرٌل من عند هللا ؟ لال:  نعم. لالوا:  لمد بعث هللا ـ جل ثناإه ـ لبلن 
أنبٌاء ما نعلمه بٌن لنبً منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته ؼٌرن. فمال حًٌ بن أخطب ـ وألبل 

ون، فهذه إحدى وسبعون على من كان معه فمال لهم ـ:  األلؾ واحدة، والبلم ثبلثون، والمٌم أربع
سنة. لال:  فمال لهم:  أتدخلون فً دٌن نبً إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟! لال:  
ثم ألبل على رسول هللا فمال:  ٌا دمحم، هل مع هذا ؼٌره ؟ لال:  نعم. لال:  ماذا ؟ لال:  }المص{  

مٌم أربعون، والصاد تسعون،  فهذه مابة لال:  هذه أثمل وأطول، األلؾ واحدة، ولبلم ثبلثون، وال
وإحدى وستون سنة، هل مع هذا ٌا دمحم ؼٌره ؟ لال:  نعم، لال:  ماذا ؟ لال:  }الر{، لال:  هذه 
أثمل وأطول، األلؾ واحدة،والبلم ثبلثون، والراء مابتان، فهذه إحدى وثبلثون ومابتا سنة، فمال:  

{، لال:  فهذه أثمل وأطول، األلؾ واحدة، والبلم هل مع هذا ؼٌره ٌا دمحم ؟ لال:  نعم }الر
 ثبلثون، والمٌم أربعون، والراء مابتان، فهذه إحدى وسبعون ومابتا سنة.

ثم لال:  لمد لُبِّس علٌنا أمرن ٌا دمحم حتى ما ندري أللٌبلً أُْعِطٌت أم كثٌراً. ثم لاموا      
ألحبار: ما ٌدرٌكم لعله لد ُجِمع هذا عنه، فمال أبو ٌاسر ألخٌه حًٌ بن أخطب ولمن معه من ا

كله لدمحم، إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومابة، ومابتان وإحدى وثبلثون، ومابتان وإحدى 
 .(ٔ)وسبعون، فذلن سبعمابة سنة وأربع وثبلثون. فمالوا:  لمد تشابه علٌنا أمره"

به، وكون هذه  والحدٌث الدال علٌه باطل وال ٌصح االحتجاجلٌس بشًء وهذا المول      

الحروؾ تدل على أجل هذه األمة ومدتها، أو على معرفة الحوادث ٌحتاج إلى تولٌؾ من النبً 
 لبٌان ذلن. -ملسو هيلع هللا ىلص -

لال ابن كثٌر: "وأما من زعم أنها دالة على معرفة الُمَدد، وأنه ٌستخرج من ذلن      
له، وطار فً ؼٌر مطاره، ولد ورد فً ذلن  أولات الحوادث والفتن والمبلحم، فمد ادعى ما لٌس

 .(ٕ)حدٌث ضعٌؾ، وهو مع ذلن أدل على بطبلن هذا المسلن من التمسن به على صحته"
وأما األخذ بحساب الجمل أو)أبً جاد( فهو أمر ال ٌتعلك به فابدة لجاهلً وال إسبلمً،      

كتابه لئلرشاد إلى شرابعه وال ٌصح أن ٌكون ممصداً من مماصد الرب ـ سبحانه ـ الذي أنزل 
 والهداٌة به، وهو ألرب ما ٌكون إلى السحر والتنجٌم.

لال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا المول:"الحمل على ذلن من هذه الحٌثٌة باطل، ولد      
ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد )أبً جاد(، واإلشارة إلى أن ذلن من جملة السحر، ولٌس 

 .(ٖ)صل له فً الشرٌعة"ذلن ببعٌد، فإنه ال أ

                                                             

فً عد آي ، وأبو عمرو الدانً فً كتاب البٌان  1ٕٓ/ٕ( هذا حدٌث باطل أخرجه البخاري فً التارٌخ الكبٌرٔ)
، كلهم من طرٌك دمحم بن السابب الكلبً عن أبً  2ٕو 2ٔ/ٔ، وابن جرٌر الطبري فً تفسٌره  ٖٖٓالمرآن ص 

 صالح عن ابن عباس عن جابر.....
،  ٗٔٔ/ٙو دمحم بن السابب الكلبً مترون ومتهم بالكذب ، كما فً كتاب الكامل فً ضعفاء الرجال البن عدي 

 . 25ٗ، والتمرٌب البن حجر ص  5ٔبً ص والضعفاء والمتروكٌن للنسا
وأبو صالح هو باذام مولى أم هانا ، وهو ضعٌؾ جداً ، وٌُْرِسل ، كما فً الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم 

. لال سفٌان : لال لً الكلبً : لال لً أبو  ٓٔٔ، والتمرٌب ص  ٗٗٔ/ٕ، و التارٌخ الكبٌر للبخاري  ٖٔٙ/ٕ
، والكفاٌة فً علم الرواٌة للخطٌب البؽدادي  ٖٕٔ/1. انظر سنن البٌهمً الكبرى صالح : كل ما حدثتن به كذب 

 . 2ٔٔص 
من طرٌك زٌاد بن عبد هللا البكابً ، وهو مترون  1ٕٓ/ٕوللحدٌث طرٌك أخرى فً تارٌخ البخاري الكبٌر 

 . ٘ٓ٘/2، ولسان المٌزان  1٘ٗ/5الحدٌث كما فً تهذٌب الكمال 
 . 5ٖ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر ٕ)
 . ٖٔ٘/ٔٔ( فتح الباري ٖ)
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:  رب ُمعَلِّم حروؾ -ملسو هيلع هللا ىلص -وابن حجر ٌشٌر إلى حدٌث ابن عباس لال:  لال رسول هللا      
 .(ٕ)ٌوم المٌامة (ٔ)أبً جاد، دارس فً النجوم لٌس له عند هللا َخبلق

إنما أن هذه السور أما سبب اختصاص كل سورة بالحروؾ التً افتتحت بها، فمرد ذلن 
 جاء فً أول كل سورة منها الحروؾ التً كثر تردادها فٌما تركب من كلماتها.

وٌوضح ذلن أننا إذا لارنا بٌن سورة من هذه السور التً افتتحت بهذه الحروؾ وبٌن      
سورة أخرى تماثلها أو تماربها فً الطول وعدد الكلمات لوجدنا أن الحروؾ المفتتح بها تلن 

 فً كلماتها من السورة األخرى. السورة أكثر عدداً 
لال الزركشً فً البرهان: "ومن ذلن السور المفتتحة بالحروؾ الممطعة ووجه      

اختصاص كل واحدة بما بُِدبت به حتى لم تكن لترد }الم{  فً موضع }الر{، أو }حم{ فً موضع 
ٌوضحه أنن إذا }طس{، وكذا ولع فً كل سورة منها ما كثر ترداده فٌما ٌتركب من كلمها، و

ناظرت سورة منها بما ٌماثلها فً عدد كلماتها وحروفها وجدت الحروؾ المفتتح بها تلن 
السورة إفراداً وتركٌباً أكثر عدًد فً كلماتها منها فً نظٌرتها ومماثلتها فً عدد كلمها وحروفها، 

فلو وضع موضع  ولد اطرد هذا فً أكثرها، فحك لكل سورة منها أال ٌناسبها ؼٌر الوارد فٌها،
 .(ٖ)"-تعالى -}ق{ من سورة }ن{ لم ٌمكن، لعدم التناسب الواجب مراعاته فً كبلم هللا 

وخبلصة المول أن عدم ورود النمل بؤن لها معانً ال ٌدل على انتفاء ثبوت المعانً لها  
ا ؼاٌة فً نفس األمر. فإن عدم الدلٌل فً أذهاننا ال ٌلزم منه عدم المدلول فً نفس األمر، وهذ

فً الوضوح; وألرب دلٌل ٌذكر هو ما دل على أن كل ما فً المرآن له معانً بالمطع والٌمٌن، 
والحروؾ الممطعة من المرآن، فلها معانً لطعا وٌمٌنا، والنمل ٌفتمر إلٌه فً توضٌح 
الؽامضات، أما توضٌح الجلٌات فبل ٌشترط فً ذلن نمل، ومن الجلٌات أن جمٌع ما فً المرآن 

 .عانً فً نفس األمرله م

ثم المول بؤن للحروؾ الممطعة حكمة وسر، وبعد ذلن ننفً المعانً عنها كلٌا، ففٌه من  
التنالض ما ال ٌخفى، إذ الحكمة والسر ال ٌكونان إال فً ضمن المعانً، فإثبات الحكمة والسر 

لمعانً، للحروؾ الممطعة هو عٌن إثبات المعانً لها، وجهلنا بالحكمة والسر هو جهل با
 .والعكس صحٌح

فٌمكن المول بؤن الحروؾ الممطعة لها معانً خاصة، سمٌت أسرارا وحكما أو ؼٌر ذلن، 
لم ٌكلفنا بإدراكها، بل نإمن بتنزٌلها وكونها كبلم هللا تعالى،   ومن رحمة هللا تعالى بنا أنه

معانً باطلة كما ولع  ونفوض له سبحانه العلم بحمٌمة ما أراد من معانٌها، دون أن نزٌػ بها إلى
لبعض اإلشرالٌٌن والفبلسفة اإلسبلمٌٌن، ودون أن نسلبها معانٌها فً نفس األمر بحٌث ٌلزم من 

 .ذلن ثبوت كبلم هلل تعالى ال مدلول له فً نفس األمر، تعالى كبلم ربنا عن ذلن
 .(ٗ)وهذا مرجع كبلم الصحب الكرام رضوان هللا تعالى علٌهم 
الحروؾ لئلعجاز، وإننا عندما نمول بذلن ال ٌعنً أننا نمتصر على هذا والشن بؤن هذه  

ولد ذكر الذٌن ردوا هذا المول -كما أشرت الٌه سابما -المول، فمد ٌكون لنزولها حكم أخرى 
كالشٌخ دمحم شلتوت أن العرب لد عرفوا عجزهم عن اإلتٌان بمثله وسجله المرآن علٌهم فلٌسوا 

ً انهم لد عرفوا عجزهم عن ذلن ولكن ما المانع من  .وؾبحاجة إلى مثل هذه الحر نمول: حما

                                                             

، والنهاٌة فً ؼرٌب األثر ألبً السعدات المبارن بن  5ٕ/ٓٔ( الَخبلَق : الحظ والنصٌب . انظر لسان العرب ٔ)
م ، بتحمٌك/طاهر أحمد الزاوي ،  525ٔهـ  55ٖٔ، ط دار الفكر ـ بٌروت ـ  2ٓ/ٕدمحم بن األثٌر الجزري 
 ومحمود دمحم الطناحً .

إلى ابن مردوٌه .  ٖٖٔ/ٖ، وعزاه السٌوطً فً الدر المنثور  ٔٗ/ٔٔبرانً فً المعجم الكبٌر ( أخرجه الطٕ)
، والمولوؾ أصح إال أن له حكم الرفع ، وهللا  ٕٓٗ/٘وهو مولوؾ على ابن عباس فً مصنؾ ابن أبً شٌبة 

 أعلم .
، ط دار المعرفة ـ بٌروت ـ  5ٙٔ/ٔ( البرهان فً علوم المرآن لبدر الدٌن دمحم بن بهادر بن عبدهللا الزركشً ٖ)

 . ٖٖٗ/ٕهـ ، بتحمٌك/دمحم أبوالفضل إبراهٌم ، وانظر اإلتمان 5ٖٔٔ
 (.5ٕٓ/ٔ( ٌمول الطبري: "هً حروؾ ٌشتمل كل حرؾ منها على معانً شتى مختلفة")انظر: تفسٌره: ٗ)
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تكرار تسجٌل ذلن علٌهم مـرة تلو المرة حتى ٌستدعً ذلن انتباههم، وحتى ٌذكرهم بعجزهم 
وضعفهم، ثـم إنـن تجـد مـن مدلوالت هذا التكرار استمرارٌة التحدي، ألم تر أن هللا تحداهم أن 

م أن ٌؤتوا بعشر سور، وتحداهم أن ٌؤتوا بسورة من مثله، وكل ذلن ٌؤتوا بمثل المرآن، وتحداه
وهنا ضرٌب آخر لتبكٌتهم وإظهار  .إلظهار عجزهم مـع انهـم ٌعلمون من أنفسهم ذلن العجز

عجزهم، وهو أن ٌـذكر هـذه الحـروؾ احتجاجـاً علٌهم، فإن فٌها تنبٌه على أن المرآن لٌس إال 
لٌهـا، فكـان واجب علٌهم أن ٌؤتوا بمثل هذا المرآن، فعجزهم من هذه الحروؾ، فهم لادرون ع

 وهللا أعلم، وله الحمد فً األولى واآلخرة. .دال على أنه من عند هللا
 :توزٌع الحروؾ الممطعة فً أوابل سور المرآن الكرٌمجدول 

 

 ) ن (، ) ق (، ) ص (. حروؾ ذات الحرؾ الواحد والتً لم تتكرر ٔ

 ) طس (، ) ٌس (، ) طه (. الحرفٌن والتً لم تتكررحروؾ ذات  ٕ

 ) حم (. مرات 2حروؾ ذات الحرفٌن والتً تكررت  ٖ

 ) طسم ( حروؾ ذات الثبلثة أحرؾ والتً تكررت مرتان فمط ٗ

 ) الم (. مرات ٙحروؾ ذات الثبلثة أحرؾ والتً تكررت  ٘

 ) الر (. مرات ٘حروؾ ذات الثبلثة أحرؾ والتً تكررت  ٙ

 ) المر (، ) المص (. حروؾ ذات أربعة أحرؾ ولم تتكرر 2

 ) حمعسك ( ) كهٌعص (،  حروؾ ذات الخمسة أحرؾ ولم تتكرر 1

الحروؾ بعد حذؾ المكرر منها ) أربعة عشر حرفًا  
 فمط (، وهً نصؾ عدد الحروؾ األبجدٌة، وهً:

) ا ل م ص ر ن هـ ي ع ط 
 س ح ق ن (

 
 المرآن

ٌَْن فاََل ٌَُكْن ِفً َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ ِلتُْنِذَر ِبِه َوِذْكَرى ِلْلُمْإِمنٌَِن )}ِكتَاٌب أُْنِزَل  ({ ]األعراف : ٕإِلَ
ٕ] 

 التفسٌر:
فبل ٌكن فً صدرن شن منه فً أنه أنزل  -أٌها الرسول-هذا المرآن كتاب عظٌم أنزله هللا علٌن 

اه إلٌن; لتخوؾ به الكافرٌن وتذكر من عند هللا، وال تتحرج فً إببلؼه واإلنذار به، أنزلن
 المإمنٌن.
ٌَْن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  هذا المرآن كتاب عظٌم أنزله هللا  ، أي:"[ٕ}ِكتَاٌب أُْنِزَل إَِل

 .(ٔ)"-أٌها الرسول-علٌن 
 .(ٕ)"أي : هذا كتاب أنزل إلٌن ، أي : من ربن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"وهو المرآن الذٌن أنزله هللا على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال لتادة:" 
بل ٌضْك صدرن ف ، أي:"[ٕ}فَبَل ٌَكُْن فًِ َصْدِرَن َحَرٌج ِمْنهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"من تبلٌؽه خوفاً من تكذٌب لومن
ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فبل ٌضك صدرن، ٌا دمحم، من اإلنذار به َمْن  لال الطبري:" 

أرسلتن إلنذاره به، وإببلؼه َمْن أمرتن بإببلؼه إٌاه، وال تشن فً أنه من عندي، واصبر 

                                                             
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .12ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
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ًّ ألمر هللا واتباع طاعته فٌما كلفن وحملن من عبء أثمال النبوة، كما صبر أولو العزم  للمض
 .(ٔ)"من الرسل، فإن هللا معن

ٌْن{ ]ٌونس :  :أى شن منه، كموله لال الزمخشري:"  ا أَْنَزْلَنا إِلَ }فَإِْن كُْنَت فًِ َشّنٍ ِمما
حرجا، ألن الشان ضٌك الصدر حرجه، كما أن المتٌمن منشرح الصدر  :«الشن»وسمى ، [5ٗ

ألنه كان ٌخاؾ لومه « ٔ»ه منفسحه. أى ال تشن فً أنه منزل من هللا، وال تحرج من تبلٌؽ
وتكذٌبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم، فكان ٌضٌك صدره من األداء وال ٌنبسط له فؤمته هللا ونهاه 

 .(ٕ)"عن المباالة بهم
 :ألوالثبلثة  -ها هنا-« الحرج»تفسٌر فً و

 . (ٗ)والزجاج، (ٖ)أحدها : أنه الضٌك ، لاله الحسن
 :(ٙ)بن ضرارلال الشماخ ، (٘) أصل الحرج: الضٌكو

 لحاجة ال العالً وال المتحرج                ولو ردت المعروؾ عندي رددتها
 .(2)"معناه : فبل ٌضٌك صدرن خوفاً أال تموم بحمهلال الماوردي:" 

 .(1)"ٌضٌمن صدرن من تؤدٌة ما أرسلت به -فبل  :أي لال الزجاج:" 
، (ٔٔ)ومجاهد، (ٓٔ)وسعٌد بن جبٌر، (5)الشن ، لاله ابن عباس :هنا« الحرج»والثانً : أن 

 :(٘ٔ)لال الراجز. (ٗٔ)وعكرمة (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)ولتادة
 ما جبت أؼزون وال تؽزونً                  آلٌت لوال حرج ٌعرونً 

 .(ٙٔ)ومعناه : فبل تشن فٌما ٌلزمن فٌه فإنما أنزل إلٌن لتنذر به
ألن الشن فٌه ال ٌكون إال من ضٌك الصدر به، وللة االتساع لتوجٌهه  لال الطبري:" 

، ألن ذلن هو «الضٌك»وجهته التً هً وجهته الصحٌحة. وإنما اخترنا العبارة عنه بمعنى
 .(2ٔ)"الؽالب علٌه من معناه فً كبلم العرب

والشان فً األمر ٌضٌك صدرا; ألنه ال ٌعلم  ،الضٌك«: الحرج»أصل  لال ابن لتٌبة:" 
 .(1ٔ)"حمٌمته. فسمى الشن حرجا

}فَلَعَلاَن بَاِخٌع نَْفَسَن َعلَى آثَاِرِهْم  ما لال تعالى:ك، ال ٌضٌك صدرن بالمرآن بؤن ٌكذبونوالثالث : 
 .(5ٔ)لاله الفراء [.ٙإِْن لَْم ٌُْإِمنُوا بَِهذَا اْلَحِدٌِث أََسًفا{ ]الكهؾ : 

 .(ٕٓ)"لتنذر بالمرآن من ٌخاؾ الرحمن ، أي:"[ٕ}ِلتُْنِذَر بِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

                                                             
 .5ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙ-1٘/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .55ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕانظر: معانً المرآن: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .55ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .55ٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .5ٕ٘/ٕٔ(:صٖٙٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 ، حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٖٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:ص2ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:ص5ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٙ/ٕٔ(:صٕٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 ، حكاه دون ذكر اإلسناد.1ٖٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (ٗٔ)
 ، ولم اتعرؾ على لابله..55ٔ/ٕالبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (٘ٔ)
 .55ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
 .5ٕٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
 .ٕٗٙ، وانظر: تؤوٌل مشكل المرآن:٘ٙٔؼرٌب المرآن: (1ٔ)
 .2ٖٓ/ٔرآن:انظر: معانً الم (5ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕٓ)
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 .(ٔ)"هذا كتاب أنزلناه إلٌن، ٌا دمحم، لتنذر به من أمرتن بإنذاره لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(ٕ)"أي : أنزل إلٌن لتنذر به الكافرٌن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ولتذكر وتعظ به المإمنٌن ، أي:"[ِٕلْلُمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ : }َوِذْكَرى لوله تعالى: 
 .(ٗ)"وتذكر به المإمنٌن لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(٘)"فجعله إنذاراً للكافرٌن وذكرى للمإمنٌن لٌعود نفعه على الفرٌمٌن لال الماوردي:" 
 الفوابد:
هِ  -ٔ ٌْ َوَسلاَم وبشارته بما حواه من  المرآن الكرٌم هو مصدر نذارة الرسول َصلاى هللاُ َعلَ

 الوعد والوعٌد، والذكرى والبشرى.
هللا تعالى رفع الحرج عن الصدور بكتابه، وكانت لبل إنزال الكتاب فً أعظم الحرج أن  -ٕ

والضٌك، فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلن الحرج، وبمً الحرج والضٌك على من لم 
 .ٌإمن به

 
 المرآن

ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم َواَل تَت بِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء لَِلٌاًل َما تَذَك ُروَن )}ات بِعُوا َما  ({ ]األعراف : ٖأُْنِزَل إِلَ
ٖ] 

 التفسٌر:
ما أُنزل إلٌكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتثال األوامر واجتناب النواهً،  -أٌها الناس-اتبعوا 

الشٌاطٌن واألحبار والرهبان. إنكم للٌبل ما تتعظون، وتعتبرون، وال تتبعوا من دون هللا أولٌاء ك
 فترجعون إلى الحك.

ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ما  -أٌها الناس-اتبعوا  ، أي:"[ٖ}اتابِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ

 .(ٙ)"أُنزل إلٌكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتثال األوامر واجتناب النواهً
 .(2)"ثم لال للمإمنٌن: اتبعوا ما أنزل هللا إلٌكم من ربكم من المرآن لال لتادة:" 
ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لهإالء المشركٌن من لومن  لال الطبري:" 

ات والهدى، الناس، ما جاءكم من عند ربكم بالبٌن الذٌن ٌعبدون األوثان واألصنام: اتبعوا، أٌها
 .(1)"واعملوا بما أمركم به ربكم

ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم { أي :  لال ابن كثٌر:"  ثم لال تعالى مخاطبًا للعالم : } اتابِعُوا َما أُنزَل إِلَ
 .(5)"التفوا آثار النبً األمً الذي جاءكم بكتاب أنزل إلٌكم من رب كّل شًء وملٌكه

ابِعُوا لوله تعالى:  وال تتخذوا أولٌاء من  ، أي:"[ِٖمْن ُدونِِه أَْوِلٌَاَء{ ]األعراؾ : }َواَل تَت
 .(ٓٔ)"دون هللا كاألوثان والرهبان والكُّهان تولونهم أموركم وتطٌعونهم فٌما ٌشرعون لكم

ٌمول: ال تتبعوا أمر أولٌابكم الذٌن ٌؤمرونكم بالشرن باهلل وعبادة األوثان،  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"هدونكمفإنهم ٌضلونكم وال ٌ

أي : ال تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى ؼٌره ، فتكونوا لد عدلتم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)" عن حكم هللا إلى حكم ؼٌره

                                                             
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .12ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٓٓ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .1ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٔٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .51ٕ-52ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .12ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .51ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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إنكم للٌبل ما تتعظون، وتعتبرون،  ، أي:"[ٖ}لَِلٌبًل َما تَذَكاُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"فترجعون إلى الحك

 .(ٖ)"ٌمول: للٌبل ما تتعظون وتعتبرون فتراجعون الحك لال الطبري:" 
} لَِلٌبل َما تَذَكاُروَن { كموله : } َوَما أَْكثَُر النااِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْإِمِنٌَن {  لال ابن كثٌر:" 

 { ] األنعام : [. ولوله : } َوإِْن تُِطْع أَْكثََر َمْن فًِ األْرِض ٌُِضلُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللااِ  ٖٓٔ] ٌوسؾ : 
ِ إِال َوهُْم ُمْشِركُوَن { ] ٌوسؾ :  ٙٔٔ  .(ٗ)"[ ٙٓٔ[ ولوله : } َوَما ٌُْإِمُن أَْكثَُرهُْم ِباَّللا

 الفوابد:
 .وجوب إتباع الوحً، وحرمة إتباع ما ٌدعو إلٌه أصحاب األهواء والمبتدعة -ٔ
وأوصى النبً ملسو هيلع هللا ىلص وجوب اتباع المرآن الكرٌم ظاهرا وباطنا والتمسن به والمٌام بحمه،  -ٕ

 .(٘)« فخذوا بكتاب هللا وتمسكوا به»بكتاب هللا فمال: 
للت: ما المخرج منها ٌا . »(ٙ)«إنها ستكون فتن»وفً حدٌث علً مرفوعا: 

 وذكر الحدٌث.« . رسول هللا؟ لال: " كتاب هللا
أن أهل الجاهلٌة كانوا فً ربمة التملٌد، ال ٌحكمون لهم رأٌا، وال ومن فوابد اآلٌة:  -ٖ

فؤمرهم هللا تعالى أن ٌتبعوا الحك فمال: ، ٌشؽلون فكرا، فلذلن تاهوا فً أودٌة الجهالة
ٌْكُْم ِمْن َربِّكُمْ  ٌَاءَ  }اتابِعُوا َما أُْنِزَل إِلَ ابِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِل  {.َوال تَت

 
 المرآن

 [ٗ({ ]األعراف : ٗ}َوَكْم ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها فََجاَءَها بَؤْسُنَا بٌََاتًا أَْو هُْم لَائِلُوَن )
 التفسٌر:

وكثٌر من المرى أهلكنا أهلها بسبب مخالفة رسلنا وتكذٌبهم، فؤعمبهم ذلن خزي الدنٌا موصوال 

 لٌبل ومرة وهم نابمون نهاًرا.بذّلِ اآلخرة، فجاءهم عذابنا مرة وهم نابمون 
وكثٌر من المرى أهلكنا أهلها  ، أي:"[ٗ}َوَكْم ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكنَاَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"بسبب مخالفة رسلنا وتكذٌبهم، فؤعمبهم ذلن خزي الدنٌا موصوال بذّلِ اآلخرة
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: حذّر هإالء العابدٌن ؼٌري، والعادلٌن بً  لال الطبري:" 

اآللهة واألوثان، َسَخطً ال أُِحّل بهم عموبتً فؤهلكهم،  كما أهلكت من سلن سبٌلهم من األمم 
 .(1)"لبلهم، فكثًٌرا ما أهلكت لبلهم من أهل لرى عصونً وكذابوا رسلً وعبدوا ؼٌري 

{ أي : بمخالفة رسلنا وتكذٌبهم ، فؤعمبهم ذلن ِخْزُي الدنٌا موصوال بذُّلِ  ال ابن كثٌر:"ل 
 اآلخرة ، كما لال تعالى : } َوَلمَِد اْستُْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن لَْبِلَن فََحاَق بِالاِذٌَن َسِخُروا ِمْنُهْم َما َكانُوا ِبهِ 

ًَ ٗلى : } فََكؤٌَِّْن )[. ولال تعا ٌَْٓٔستَْهِزبُوَن { ] األنعام :  ًَ َظاِلَمةٌ فَِه ( ِمْن لَْرٌٍَة أَْهلَْكَناَها َوِه
ولال تعالى : } َوَكْم أَْهلَْكنَا ِمْن ، [ َ٘ٗخاِوٌَةٌ َعلَى عُُروِشَها َوبِبٍْر ُمعَطالٍَة َولَْصٍر َمِشٌٍد { ] الحج : 

تُْسَكْن ِمْن بَْعِدِهْم إاِل لَِلٌبل َوكُناا نَْحُن اْلَواِرثٌَِن { ] المصص لَْرٌٍَة بَِطَرْت َمِعٌَشتََها فَتِْلَن َمَساِكنُُهْم لَْم 
 :٘1"](5). 

                                                                                                                                                                               
 .12ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .(2ٖٙ، ٖٙٙ/  ٗ( ، وأحمد )ٖٙرواه مسلم )فضابل الصحابة / (٘)
( ، لال اإلمام الترمذي: هذا ٖٖٖٗ( ، والدارمً )5ٕٓٙ( ، والترمذي )5ٔ/  ٔضعٌؾ( ، رواه أحمد )(ٙ)

حدٌث ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده مجهول وفً الحارث ممال. ولال الشٌخ أحمد شاكر: إسناده ضعٌؾ 
 .جدا من أجل الحارث األعور

 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .11ٖ-12ٖ/ٌٖر:تفسٌر ابن كث (5)
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هذا إخبار من هللا تعالى عن حال من أهلكه بكفر تحذٌراً للمخاطبٌن به لال الماوردي:" 
 .(ٔ)" عن مثله
ٌَاتًا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  عذابنا وهم نابمون  افجاءه ، أي:"[ٗ}فََجاَءَها بَؤْسَُنا بَ

 .(ٕ)"لٌبل
 .(ٖ)، لٌبل"العذاب :ٌعنً لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)"ٌمول: فجاءتهم عموبتنا ونممتنا لٌبل لبل أن ٌصبحوالال الطبري:" 
 .(٘)"أي : فكان منهم من جاءه أمر هللا وبؤسه ونممته لٌبل لال ابن كثٌر:" 

ٌَاتَاً :}وفً لوله  :(ٙ)وجوهأربعة  ،[ٗ{ ]األعراؾ : أَْهلَْكَناَها فََجآَءَها بَؤْسَُنا بَ
ً  :أحدها : معناه  فجاءها بؤسنا فعبلً . ،أهلكناها حكما

 فجاءها بؤسنا بولوع العذاب لهم . ،والثانً : أهلكناها بإرسال المبلبكة إلٌها بالعذاب
 فجاءها بؤسنا عموبة على المعصٌة . ،والثالث : أهلكناها بخذالننا لها عن الطاعة

والرابع : أن البؤس والهبلن ولعا معاً فً حال واحدة، ألن الهبلن كان بولوع البؤس فلم ٌفترلا ، 
ولٌس دخول الفاء بٌنهما موجبة الفترالهما بل لد تكون بمعنى الواو كما ٌمال أعطٌت وأحسنت ، 

 .(2)له الفراءفكان اإلحسان بالعطاء ولم ٌكن بعد العطاء ، لا
لالت ابنة الربٌع ألبٌها: ٌا أبتاه، مالً أرى الناس ٌنامون وال  عن مالن بن دٌنار، لال:" 

 .(1)"لال: إنً أخاؾ البٌات أران تنام؟
جاءهم العذاب فً ولت المٌلولة أو  ، أي:"[ٗ}أَْو هُْم لَابِلُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"وهً النوم فً وسط النهار
 .(ٓٔ)"نصؾ النهار ،من المابلة لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٔٔ)"عنً: نهاًرا فً ولت المابلةٌ لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"لَابِلُوَن { من المٌلولة ، وهً : االستراحة وسط النهار} لال ابن كثٌر:" 
 :(ٖٔ)، لوالنالعذاب فً ولت النوم دون الٌمظةوفً مجًء  

 وأؼلظ . أحدهما : ألن العذاب فً ولت الراحة أشد
ألنهما ولتان للسكون والدعة  ،وخص مجًء البؤس بهذٌن الولتٌن لال أبو حٌان:" 

وأشك وألنه ٌكون المجًء فٌه على ؼفلة من المهلكٌن،  واالستراحة فمجًء العذاب فٌهما ألطع
 .(ٗٔ)"فهو كالمجًء بؽتة

 .المستٌمظوالثانً : لببل ٌتحرزوا منه وٌهربوا عنه ، الستسبلم النابم وتحرز 
} أَفَؤَِمَن أَْهُل اْلمَُرى أَْن  :وكبل الولتٌن ولت َؼْفلة ولَْهو  كما لال تعالى لال ابن كثٌر:" 

ٌَْلعَ  بُوَن { ] ٌَؤْتٌَُِهْم َبؤْسُنَا َبٌَاتًا َوهُْم َنابُِمون * أََوأَِمَن أَْهُل اْلمَُرى أَْن ٌَؤْتٌَُِهْم َبؤْسُنَا ُضًحى َوهُْم 
ُ بِِهُم األْرَض أَْو  51 ، 52األعراؾ :  [. ولال : } أَفَؤَِمَن الاِذٌَن َمَكُروا الساٌِّبَاِت أَْن ٌَْخِسَؾ َّللاا

                                                             
 .ٕٓٓ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٙٔؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .11ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٓٓ/ٕانظر:النكت والعٌون: (ٙ)
 .2ٖٔ/ٔانظرن معانً المرآن: (2)
 .1ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٔٔأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .٘ٙٔؼرٌب المرآن: (ٓٔ)
 .55ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .11ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .ٕٔ-ٔٔ/٘البحر المحٌط: (ٗٔ)
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ٌَؤْخُ  ٌُْث ال ٌَْشعُُروَن * أَْو ٌَؤُْخذَهُْم فًِ تَمَلُّبِِهْم فََما هُْم بُِمْعِجِزٌن * أَْو  ذَهُْم َعَلى ٌَؤْتٌَُِهُم اْلعَذَاُب ِمْن َح
ٍؾ فَإِنا   .(ٔ)"[ 2ٗ - َ٘ٗرباكُْم َلَرُءوٌؾ َرِحٌٌم { ] النحل :  تََخوُّ

 الفوابد:
 االعتبار بما حل باألمم الظالمة من خراب ودمار. -ٔ
ن سنةَ هللا ال تُحابًِ أحًدا، ولٌس لفرٍد وال لُمجتمٍع حصانةٌ وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة: أ -ٕ

ُر أمةٌ فً تولًِّ أسباب المصابب  العامة فإن علٌها أن تتمبال نتٌجَة ذاتٌةٌ، وحٌن تُمّصِ
التمصٌر، والسعٌُد من اتاعََظ بؽٌره، ولٌست أمةٌ بمنؤَى عن العذاِب إذا عمََدت أسبابَه، وال 
فً مؤمٍن من العماِب إن سلََكت سبٌلَه وفتَحت للذنِب أبوابَه، ولذلن أكثَر هللا تعالى من 

رون هللَا وعِظ هذه األمِة بمصارعِ األمم الؽاِبرة، وحذا  ر اآلمنٌن من مكِره الذٌن ال ٌُمّدِ
 .حكا لدره، وال ٌِمفون عند نهٌِه وأمِره

 
 المرآن

 [٘({ ]األعراف : ٘}فََما َكاَن َدْعَواهُْم إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا إاِل  أَْن لَالُوا إِن ا كُن ا َظاِلِمٌَن )
 التفسٌر:

بالذنوب واإلساءة، وأنهم حمٌمون بالعذاب الذي  فما كان لولهم عند مجًء العذاب إال اإللرار
 نزل بهم.
ما كان دعاإهم ف ، أي:"[٘}فََما َكاَن َدْعَواهُْم إِْذ َجاَءهُْم بَؤْسُنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"واستؽاثتهم حٌن شاهدوا العذاب ورأوا أماراته
 .(ٖ)"أي: لولهم وتداعٌهم لال ابن لتٌبة:" 
 .(ٗ)"ما كانوا ٌدعونه من دٌنهم وٌنتحلونه من مذهبهم الزمخشري:ٌعنً:"لال  

فلم ٌكن دعوى أهل المرٌة التً أهلكناها، إذ جاءهم بؤسنا وسطوتُنا  لال الطبري:أي:" 
 .(٘)"بٌاتًا أو هم لابلون

 .(ٙ)" أي : فما كان لولهم عند مجًء العذاب لال ابن كثٌر:" 
 : (2)وجهان ، فً كبلم العرب،«الدعوى»ولـ 

 أحدهما: االدعاء للحك.
[ ، ومنه ٘ٔالدعاء، لول هللا تبارن وتعالى: )فََما َزاَلْت تِْلَن َدْعَواهُْم( ]سورة األنبٌاء:  والثانً:

 :(1)كثٌر عّزةلول 
 بَِدْعَواِن ِمْن َمْذٍل بَِها فٌََُهوُن                  َوإِْن َمِذلَْت ِرْجِلً َدَعْوتُِن أَْشتَِفً 

إال اإللرار بالذنوب  ، أي:"[٘}إِالا أَْن لَالُوا إِناا كُناا َظاِلِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(5)"واإلساءة، وأنهم حمٌمون بالعذاب الذي نزل بهم

ال اعترافهم على أنفسهم بؤنهم كانوا إلى أنفسهم مسٌبٌن، وبربهم إ لال الطبري:أي:" 
 .(ٓٔ)"آثمٌن، وألمره ونهٌه مخالفٌن

 .(ٔٔ)"إال اعترافهم ببطبلنه وفساده لال الزمخشري:ٌعنً:" 
                                                             

 .11ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .٘ٙٔؼرٌب المرآن: (ٖ)
 .11/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .، واللسان "مذل"ٕ٘ٔ/ ٕ، فً باب الزٌادات، ونهاٌة األرب ٕ٘ٗ/ ٕدٌوانه (1)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .11/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
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إال أن اعترفوا بذنوبهم ، وأنهم حمٌمون بهذا. كما لال تعالى : } َوَكْم  لال ابن كثٌر:أي:" 
ا أََحسُّوا بَؤَْسنَ ا إِذَا هُْم ِمْنَها ٌَْرُكُضوَن لََصْمنَا ِمن لَْرٌٍَة َكانَْت َظاِلَمًة  َوأَْنَشؤْ بَْعَدَها لَْوًما آَخِرٌَن * فَلَما

َلنَا إِنا  ٌْ ا ُكناا َظاِلِمٌَن * * ال تَْركُُضوا َواْرِجعُوا إَِلى َما أُتِْرْفتُْم فٌِِه َوَمَساِكنِكُْم لَعَلاُكْم تُْسؤَلُوَن. لَالُوا ٌَا َو
 .(ٔ)"[ ٘ٔ - ٔٔاألنبٌاء :  فََما َزالَْت تِْلَن َدْعَواهُْم َحتاى َجعَْلنَاهُْم َحِصًٌدا َخاِمِدٌن { ]

فما كان دعواهم }ما هلن لوم حتى ٌعذروا من أنفسهم، ثم لرأ:  لال عبدهللا بن مسعود:" 
 .(ٕ){"إذ جاءهم بؤسنا إال أن لالوا إنا كنا ظالمٌن

 الفوابد:
 ال تنفع التوبة عند معاٌنة الموت أو العذاب. -ٔ
جاءت به الرواٌة عن رسول هللا صلى فً هذه اآلٌة الداللةُ الواضحة على صحة ما أن  -ٕ

 .(ٖ)هللا علٌه وسلم من لوله:" لن ٌهلن الناس حتى ٌعذروا من أنفسهم"
 
 المرآن

ٌِْهْم َولَنَْسؤَلَن  اْلُمْرَسِلٌَن )  [ٙ({ ]األعراف : ٙ}فَلَنَْسؤَلَن  ال ِذٌَن أُْرِسَل إِلَ
 التفسٌر:

ماذا أجبتم رسلنا إلٌكم؟ ولنْسؤلَنا المرسلٌن عن فلنسؤلن األمم الذٌن أرسل إلٌهم المرسلون: 
ا أجابتهم به أممهم.  تبلٌؽهم لرساالت ربهم، وعما

ٌِْهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  َل فلنسؤلن األمم الذٌن أرسل  ، أي:"[ٙ}فَلَنَْسؤَلَنا الاِذٌَن أُْرِسَل إِ
 .(ٗ)"إلٌهم المرسلون: ماذا أجبتم رسلنا إلٌكم؟

 .(٘)"ٌسؤل هللا الناس عما أجابوا المرسلٌن عباس:"لال ابن  
 .(ٙ)"ٌمول فلنسؤلن األمم: ما عملوا فٌما جاءت به الرسل؟ لال السدي:" 

فلنسبلن الذٌن أرسل إلٌهم }أنه تبل هذه اآلٌة:  :"عن الماسم أبً عبد الرحمنوروي  
ول ربن: ألم أجعل لن ، لال: ٌسؤل العبد ٌوم المٌامة عن أربع خصال، ٌم{ولنسبلن المرسلٌن

جسدا، ففٌم أبلٌته؟ ألم أجعل لن علما ففٌم عملت؟ ألم أجعل لن ماال، ففٌم أنفمته فً طاعتً أم فً 
 .(2)"معصٌتً؟، ألم أجعل لن عمرا، ففٌم أفنٌته

 .(1)"ٌمول: الناس ٌسؤلهم عن ال إله إال هللا ولال مجاهد:" 
، دلٌل على أن الكفار ٌحاسبون {رسل إلٌهمفلنسبلن الذٌن أ}وله تعالى: ل لال المرطبً:" 

َنا ِحَسابَُهْم{ ]الؽاشٌة :  :وفً التنزٌل ٌْ }َواَل ٌُْسؤَُل َعْن  :وفً سورة المصص ،[ٕٙ}ثُما إِنا َعلَ
واآلخرة مواطن: موطن  ،إذا استمروا فً العذاب :ٌعنً،[ 21ذُنُوبِِهُم اْلُمْجِرُمون{ ]المصص : 

 .(5)"ٌسؤلون فٌه للحساب. وموطن ال ٌسؤلون فٌه. وسإالهم تمرٌر وتوبٌخ وإفضاح
ولنْسؤلَنا المرسلٌن عن تبلٌؽهم  ، أي:"[ٙ}َولَنَْسؤَلَنا اْلُمْرَسِلٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ا أجابتهم به أممهم  .(ٓٔ)"لرساالت ربهم، وعما
 .(ٔٔ)"وٌسؤل المرسلٌن عما بلؽوا لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)"ولنسؤلن الرسل: هل بلؽوا ما أرسلوا به؟ لال السدي:" 

                                                             
 .11ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .5ٖٗٔ-1ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٕٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 ( .2ٖٗٗ، رلم ٕ٘ٔ/ٗ( ، وأبو داود )5ٕٕ٘٘، رلم 5ٖٕ/٘أخرجه أحمد )(ٖ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٖٔ، وابن ابً حاتم)ٖٙٓ/ٕٔ(:صٕٖٗٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٙٓ/ٕٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٔٗأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٔ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٗٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (5)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖٗٔ/٘(:ص1ٕٖٔ، وابن ابً حاتم)ٖٙٓ/ٕٔ(:صٕٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ٌمول: ولنسؤلن الرسل الذٌن أرسلتهم إلى األمم: هل بلؽتهم رساالتً،  لال الطبري:"
طوا ولم ٌبلؽوهم؟  .(ٕ)"وأدات إلٌهم ما أمرتهم بؤدابه إلٌهم، أم لّصروا فً ذلن ففرا

نسؤلهم عما أجاب به أمهم علٌهم،  :أي: األنبٌاء الذٌن بعثهم هللا: أي ً: "لال الشوكان
ومن أطاع منهم ومن عصى، ولٌل: المعنى فلنسؤلن الذٌن أرسل إلٌهم ٌعنً األنبٌاء، ولنسؤلن 

 .(ٖ)"المرسلٌن ٌعنً المبلبكة
سبلم والجواب أنه الحساب على األنبٌاء علٌهم ال"ولال السفارٌنً عن مسؤلة حسابهم: 

 .(ٗ)"على سبٌل المنالشة والتمرٌع
وسإال الرسل سإال استشهاد بهم وإفصاح، أي عن جواب الموم لهم.  لال المرطبً:" 

اِدلٌَِن َعْن ِصْدلِِهْم{ ]األحزاب :  وهو معنى لوله: ولنسبلن :}ولٌل: المعنى ،[1}ِلٌَْسؤََل الصا
 {،فلنسبلن الذٌن أرسل إلٌهم}ولٌل: المعنىى الرسل، المبلبكة الذٌن أرسلوا إل :أي {،المرسلٌن

 .(٘)" المبلبكة الذٌن أرسلوا إلٌهم :أي {،ولنسبلن المرسلٌن، }األنبٌاء :أي
األنبٌاء الحساب علٌهم، وكذلن أطفال "وٌمول النسفً فٌما ٌنمله عنه السفارٌنً: 

آلٌات الكرٌمة المإمنٌن، وكذلن العشرة المبشرة بالجنة، هذا فى حساب المنالشة، وعموما ا
مخصوص بؤحادٌث من ٌدخل الجنة بؽٌر حساب، ولهذا لال علماإنا فً عمابدهم: وٌحاسب 
المسلمون المكلفون، إال من شاء هللا أن ٌدخل الجنة بؽٌر حساب وكل مكلؾ مسإول، وٌسؤل من 

 .(ٙ)"شاء من الرسل عن تبلٌػ الرسالة، ومن شاء من الكفار عن تكذٌب الرسل
فما الممصود من  -ومعلوم أنه ال ذنوب لهم لٌحاسبوا علٌها  -بؤنهم ٌسؤلون وعلى المول 
 ولوع السإال علٌهم؟

فإن لٌل: فما الفابدة فى سإال الرسل مع العلم بؤنه لم "أجاب الرازي عن ذلن بموله: 
 ٌصدر عنهم تمصٌر ألبتة؟ للنا ألنهم إذا أثبتوا أنه لم ٌصدر عنهم تمصٌر ألبتة; التحك التمصٌر

بكلٌته باألمة; فٌضاعؾ إكرام هللا فى حك الرسل لظهور براءتهم عن جمٌع موجبات التمصٌر، 
 .(2)"وٌتضاعؾ أسباب الخزي واإلهانة فى حك الكفار لما ثبت أن كل التمصٌر كان منهم

فالذي ٌظهر أن إطبلق المول بؤن األنبٌاء ٌسؤلون; أن الممصود به مساءلتهم عن تبلٌؽهم 
وامهم، وهو مجرد مساءلة لزٌادة إلامة الحجة على العصاة، ولٌس مساءلة منالشة الدعوة إلى أل

 وتمرٌع، كما ظهر مما سبك.
وأما إطبلق المول بؤنهم ال ٌسؤلون، فالمراد به ما تمدم من أنهم ال ٌسؤلون سإال منالشة 

 واستظهار.
، فكٌؾ باألنبٌاء وإذا كان لد ثبت أن طابفة من أتباع األنبٌاء ٌدخلون الجنة بؽٌر حساب

 الذٌن لهم المزٌة األولى فً كل تكرٌم؟
وسإال هللا للرسل ماذا "لال الشٌخ دمحم األمٌن الشنمٌطً رحمه هللا عن مساءلة األنبٌاء: 

 .(1)"لتوبٌخ الذٌن كذبوهم، كسإال الموءودة بؤي ذنب لتلت لتوبٌخ لاتلها ،[5ٓٔأجبتم ]المابدة: 
كلكم راع وكلكم مسبول عن  لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : " عن ابن عمر وعابشة وأبً موسى،

رعٌته فاإلمام راع وهو مسبول عن رعٌته والرجل راع فى أهله وهو مسبول عن رعٌته 
والمرأة راعٌة فى بٌت زوجها وهى مسبولة عن رعٌتها والخادم راع فى مال سٌده وهو مسبول 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙٓ/ٕٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٙٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٗالتذكرة: (ٖ)
 .ٕٕ/  ٗٔالتفسٌر الكبٌر:(ٗ)
 .ٗٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٕٗ/ ٗٔالتفسٌر الكبٌر:(ٙ)
 .ٕٓٓ/ٗٔالتفسٌر الكبٌر: (2)
 .11ٕ/5أضواء البٌان: (1)
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ن عن رعٌته والرجل راع فى مال أبٌه وهو مسبول عن رعٌته فكلكم راع وكلكم مسبول ع
 .(ٔ)"رعٌته

وفً سنن الترمذي عن أبً برزة األسلمً رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم لال: " ال تزول لدما عبد ٌوم المٌامة، حتى ٌسؤل عن عمره فٌم أفناه، وعن علمه فٌم فعل، 

 .(ٕ)وعن ماله من أٌن اكتسبه وفٌم أنفمه؟ وعن جسمه فٌم أببله؟ "
 الفوابد:
 دة البعث والسإال والحساب ووزن األعمال ٌوم المٌامة.تمرٌر عمٌ -ٔ
 صعوبة المولؾ حٌث تسؤل األمم والرسل علٌهم السبلم كذلن. -ٕ
تكلٌم فً  سحانه وتعالى حٌث أنكروا أن ٌكون منهوفً اآلٌة الرد على الجهمٌة  -ٖ

 .المستمبل
أو  اآلٌة تدل على أنه ٌحاسب كل عباده، ألنهم ال ٌخرجون عن أن ٌكونوا مرسلٌن -ٗ

 .(ٖ)وهذا هو ما ٌذهب إلٌه بعض العلماء، مرسبل إلٌهم
وٌحاسب المسلمون المكلفون إال من شاء هللا أن ٌدخل الجنة بؽٌر  لال علماإنا:

حساب، وكل مكلؾ مسبول، ٌسؤل من شاء من الرسل عن تبلٌػ الرسالة، ومن شاء من 
 الكفار عن تكذٌب الرسل.

عامة فً كل أحد، لال تعالى: }فَلَنَْسؤَلَنا ، فهً شرعموم فتنة المبر للبواآلٌة تدل على  -ٔ
ٌِْهْم َولَنَْسؤَلَنا اْلُمْرَسِلٌَن{ َل  .الاِذٌَن أُْرِسَل إِ

 
 المرآن

ٌِْهْم بِِعْلٍم َوَما كُن ا َغائِبٌَِن )  [7({ ]األعراف : 7}فَلَنَمُص ن  َعلَ

 التفسٌر:
نا على الخلك كلهم ما عملوا بعلم منا ألعمالهم فً الدنٌا فٌما أمرناهم به، وما نهٌناهم عنه،  فلَنمُصا
 وما كنا ؼاببٌن عنهم فً حال من األحوال.

ٌِْهْم بِِعْلٍم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  نا َعلَ نا على الخلك كلهم ما  ، أي:"[2}فَلََنمُصا فلَنمُصا
 .(ٗ)"عنهعملوا بعلم منا ألعمالهم فً الدنٌا فٌما أمرناهم به، وما نهٌناهم 

ٌمول تعالى ذكره: فلنخبرن الرسل وَمْن أرسلتهم إلٌه بٌمٌن علٍم بما عملوا  لال الطبري:" 
 .(٘)"فً الدنٌا فٌما كنت أمرتهم به، وما كنت نهٌتهم عنه

 .(ٙ)"عالمٌن بؤحوالهم الظاهرة والباطنة وألوالهم وأفعالهم لال الزمخشري:أي:" 
 .(2)"ٌوضع الكتاب ٌوم المٌامة، فٌتكلم بما كانوا ٌعملون لال ابن عباس:" 
وما كنا ؼاببٌن عنهم فً حال من  ، أي:"[2}َوَما كُناا َؼابِبٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"األحوال
 .(ٔ)"، عنهم وعن أفعالهم التً كانوا ٌفعلونها{وما كنا ؼاببٌنلال الطبري:"} 

                                                             
، 5٘ٗٔ/ٖ( ، ومسلم )21ٕٕ، رلم 1ٗ1/ٕ( ، والبخارى )5٘ٗٗ، رلم ٘/ٕحدٌث ابن عمر: أخرجه أحمد )(ٔ)

 ( ، ولال: حسن صحٌح.2ٓ٘ٔرلم  ،1ٕٓ/ٗ( ، والترمذى )5ٕ1ٕ، رلم ٖٓٔ/ٖ( ، وأبو داود )1ٕ5ٔرلم 
 ( .2ٕٙ/٘حدٌث عابشة: أخرجه الخطٌب )

 .(5ٗ/ٔحدٌث أبى موسى: أخرجه العمٌلى )
. لال الترمذي: هذا حدٌث حسن صحٌح، وكذا رمز له الشٌخ ناصر بالصحة فً 2ٕٔٗسنن الترمذي: (ٕ)

 .52ٓٔوهو فً صحٌح سنن الترمذي:  2ٔ22( ، ورلمه: 1ٗٔ/ٙصحٌح الجامع: )
 .ٕٕ/  ٗٔالتفسٌر الكبٌر:انظر:  (ٖ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٖٙٓ/ٕٔ(:صٕٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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ٌعنً : أنه تعالى ٌخبر عباده ٌوم المٌامة بما لالوا وبما عملوا ، من للٌل  لال ابن كثٌر:" 
وكثٌر ، وجلٌل وَحِمٌر ; ألنه تعالى شهٌد على كل شًء ، ال ٌؽٌب عنه شًء ، وال ٌؽفل عن 

ال شًء ، بل هو العالم بخابنة األعٌن وما تخفً الصدور ، } َوَما تَْسمُطُ ِمْن َوَرلٍَة إِال ٌَْعلَُمَها وَ 
 .(ٕ)"[ 5َ٘حباٍة فًِ ظُلَُماِت األْرِض َوال َرْطٍب َوال ٌَابٍِس إِال فًِ ِكتَاٍب ُمبٌٍِن { ] األنعام : 

فإن للت: فإذا كان عالما بذلن وكان ٌمصه علٌهم، فما معنى سإالهم؟  لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)"للت معناه التوبٌخ والتمرٌع والتمرٌر إذا فاهوا به بؤلسنتهم وشهد علٌهم أنبٌاإهم

 الفوابد:
أن للخالك جل وعبل علماً حمٌمٌاً البماً بكماله وجبلله محٌطاً بكل من فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

ً لحالهم وفنابهم وعجزهم وافتمارهم وبٌن علم شًء. كما أن  ً مناسبا للمخلولٌن علما
 الخالك والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بٌن ذات الخالك والمخلوق.

وأن علمه بخبلؾ العلوم المحدثة التً ٌشوبها الجهل وٌدخلها  ،عالم بعلمتعالى أنه  -ٕ
التؽٌر وٌلحمها النسٌان ومسكنها الملوب وتحفظها الضمابر وٌمومها الفكر وتموٌها 

وعلم هللا تعالى بخبلؾ ذلن كله صفة له ال تلحمها آفة وال فساد وال إبطال ، المذاكرة
تؽاٌر وال هو ؼٌر العالم بل هو صفة ولٌس بملب وال ضمٌر وإعتماد ومسكن وال علمه م

 .من صفاته
فً هذه اآلٌة الكرٌمة الرد الصرٌح على المعتزلة النافٌن صفات المعانً، المابلٌن: إنه  -ٖ

تعالى عالم بذاته، ال بصفة لامت بذاته، هً العلم، وهكذا فً لولهم: لادر مرٌد، حً 
ٌِْهْم بِِعْلم{ سمٌع، بصٌر متكلم، فإنه هنا أثبت لنفسه صفة العلم بمول نا َعلَ ه: }فَلَنَمُصا

وهً أدلة لرآنٌة  ،[ٙٙٔونظٌره لوله تعالى: }أَْنَزلَهُ بِِعْلِمه{ ]النساء :  ،[2]األعراؾ : 
 صرٌحة فً بطبلن مذهبهم الذي ال ٌشن عالل فً بطبلنه وتنالضه

 
 المرآن

 [1({ ]األعراف : 1ؤُولَئَِن هُُم اْلُمْفِلُحوَن )}َواْلَوْزُن ٌَْوَمئٍِذ اْلَحكُّ فََمْن ثَمُلَْت َمَواِزٌنُهُ فَ 
 التفسٌر:

ووزن أعمال الناس ٌوم المٌامة ٌكون بمٌزان حمٌمً بالعدل والمسط الذي ال ظلم فٌه، فمن ثملت 
 فؤولبن هم الفابزون. -لكثرة حسناته-موازٌن أعماله 

{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ووزن أعمال الناس ٌوم المٌامة  أي:"، [1}َواْلَوْزُن ٌَْوَمبٍِذ اْلَحكُّ
 .(ٗ)"ٌكون بمٌزان حمٌمً بالعدل والمسط الذي ال ظلم فٌه

 .(٘)"الوزن ٌوم نسؤل الذٌن أرسل إلٌهم والمرسلٌن، العدل لال الطبري:أي:" 
ٌعنى وزن ، الوزن العدل أى: والوزن ٌوم ٌسؤل هللا األمم  ورسلهم لال الزمخشري:" 

 .(ٙ)"راجحها وخفٌفهااألعمال والتمٌٌز بٌن 
أي : لؤلعمال  ٌوم المٌامة } اْلَحك { أي : ال ٌظلم تعالى  ،} َواْلَوْزن{ لال ابن كثٌر:" 

بًا َوإِْن َكاَن ِمثْ  ٌْ مَاَل أحدا ، كما لال تعالى : } َونََضُع اْلَمَواِزٌَن اْلِمْسَط ِلٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة فَبل تُْظلَُم َنْفٌس َش
ٌْنَا بَِها َوَكفَى ِبنَا َحاِسِبٌَن { ] األنبٌاء : َحباٍة ِمْن َخرْ  َ َ ال ٌَْظِلُم  2َٗدٍل أَت [ ولال تعالى : } إِنا َّللاا

ٍة َوإِْن تَُن َحَسنَةً ٌَُضاِعْفَها َوٌُْإِت ِمْن لَُدْنهُ أَْجًرا َعِظًٌما { ] النساء :   .(2).."[ ِٓٗمثْمَاَل ذَرا

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .15ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .11/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .15-11/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .15ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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لمٌامة جبرٌل علٌه السبلم، لال: ٌا جبرٌل، ِزن صاحب الموازٌن ٌوم ا :"حذٌفةلال  
بٌنهم! فردا من بعٍض على بعض. لال: ولٌس ثم ذهٌب وال فضة. لال: فإن كان للظالم حسنات، 

سٌبات صاحبه،  أخذ من حسناته فترد على المظلوم،  وإن لم ٌكن له حسنات ُحِمل علٌه من
 .(ٔ){"ٌومبذ الحك والوزن}فٌرجع الرجل علٌه مثل الجبال، فذلن لوله: 

{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى:   ، ثبلثة ألوال:[1}َواْلَوْزُن ٌَْوَمبٍِذ اْلَحكُّ
 .(ٕ)بالعدل ، لاله مجاهد :بالحك ، أي« المضاء»أحدها : أن الوزن ها هنا هو 

 والثانً : أنه موازنة الحسنات والسٌبات بعبلمات ٌراها الناس ٌوم المٌامة .
 .(ٖ)موازنة الحسنات والسٌبات بمٌزان له كفتان ، لاله الحسنوالثالث : أنه 

لال األكثرون: أراد به وزن األعمال بالمٌزان، وذان أن هللا تعالى ٌنصب  لال البؽوي:" 
 .(ٗ)"مٌزانا له لسان وكفتان كل كفة بمدر ما بٌن المشرق والمؽرب

 :ألوالثبلثة  فً كٌفٌة الوزن علىواختلؾ 
ٌوزن هوالحسنات والسٌبات بوضع إحداهما فً كفة واألخرى فً كفة ، لاله أحدها : أن الذي 

 .(ٙ)والسدي ،(٘)الحسن
لٌل: توزن األعمال، روي ذلن عن ابن عباس، فٌإتى باألعمال الحسنة  لال البؽوي:" 

على صورة حسنة وباألعمال السٌبة على صورة لبٌحة فتوضع فً المٌزان، والحكمة فً وزن 
 .(2)"األعمال امتحان هللا عباده باإلٌمان فً الدنٌا وإلامة الحجة علٌهم فً العمبى

ان ٌوم المٌامة لٌل : األعمال وإن كانت أعراًضا والذي ٌوضع فً المٌز لال ابن كثٌر:" 
 .(1)"، إال أن هللا تعالى ٌملبها ٌوم المٌامة أجساما

كما جاء فً الصحٌح من أن "البمرة" و "آل عمران" ٌؤتٌان ٌوم المٌامة كؤنهما ؼمامتان 
 . (5)أو فِْرلَان من طٌر َصَواؾّ  -أو : ؼٌَاٌَتان  -

وأنه ٌؤتً صاحبه فً صورة شاب شاحب اللاون ،  من ذلن فً الصحٌح لصة المرآنو
 .(ٓٔ)أسهرت لٌلن وأظمؤت نهارن  فٌمول : من أنت ؟ فٌمول : أنا المرآن الذي

ٌجىء المرآن ٌوم المٌامة فٌمول ٌا رب حله فٌلبس تاج الكرامة ثم ٌمول ٌا  :"-ملسو هيلع هللا ىلص-ولال 
وٌزاد  ،الرأ وارق :رب زده فٌلبس حلة الكرامة ثم ٌمول ٌا رب ارض عنه فٌرضى عنه فٌمال

 .(ٔٔ)"بكل آٌة حسنة
إن العبد المإمن إذا كان فى انمطاع من  وفً حدٌث البراء ، فً لصة سإال المبر : "

بال من اآلخرة نزل إلٌه مبلبكة من السماء بٌض الوجوه كؤن وجوههم الشمس معهم الدنٌا وإل

                                                             
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕٔ(:صٖٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٕٔ(:ص5ٕٖٗٔ(، و)1ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٗ)
 .ٕٔٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٓٔ/ٕٔ(:صٖٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .15ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
( ، وابن الضرٌس فى ٕٕٕٓٓ، رلم 5ٕٗ/٘( ، وأخرجه أحمد )5ٖ/ٔأورده أبو عبٌد فى ؼرٌب الحدٌث )(5)

( ، 2ٕ٘ٗ ، رلم1ٔٔ/1( ، والطبرانى )ٙٔٔ، رلم ٕٕٖ/ٔ( ، وابن حبان )51، رلم 5٘فضابل المرآن )ص 
، رلم ٖ٘٘/ٔ( . وأخرجه أٌضا: مسلم )1ٕٖٙ، رلم 5ٖ٘/ٕ( ، والبٌهمى )2ٕٔٓ، رلم 2ٕ٘/ٔوالحاكم )

( وأورده الؽمارى فى ٕٗ٘ٔ، رلم ٖ٘ٓ/ٕ( ، والروٌانى )1ٙٗ، رلم ٓ٘ٔ/ٔ( ، والطبرانى فى األوسط )1ٓٗ
 ( وعزاه لحمٌد بن زنجوٌه.5ٕٔ/ٕالمداوى )

( : هذا إسناد رجاله ثمات. والحاكم ٕٙٔ/ٗ( لال البوصٌرى )21ٖٔرلم ، ٕٕٗٔ/ٕأخرجه ابن ماجه )(ٓٔ)
 ( ولال: صحٌح اإلسناد.ٖٕٗٓ، رلم 2ٕٗ/ٔ)
( ولال: صحٌح 5ٕٕٓ، رلم 2ٖ1/ٔ( ولال: حسن صحٌح. والحاكم )5ٕٔ٘، رلم 21ٔ/٘أخرجه الترمذى )(ٔٔ)

 (.552ٔ، رلم 2ٖٗ/ٕاإلسناد. والبٌهمى فى شعب اإلٌمان )
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كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى ٌجلسوا منه مد البصر ثم ٌجىء ملن الموت 
حتى ٌجلس عند رأسه فٌمول أٌتها النفس الطٌبة اخرجى إلى مؽفرة من هللا ورضوان لال فتخرج 

رة من فى السماء فٌؤخذها فإذا أخذها لم ٌدعوها فى ٌده طرفة عٌن حتى تسٌل كما تسٌل المط
ٌؤخذوها فٌجعلوها فى ذلن الكفن وفى ذلن الحنوط وٌخرج منها كؤطٌب نفحة مسن وجدت على 

األرض لال فٌصعدون بها فبل ٌمرون ٌعنى بها على مئل من المبلبكة إال لالوا ما هذا  وجه
بلن بؤحسن أسمابه التى كانوا ٌسمونه بها فى الدنٌا حتى ٌنتهوا الروح الطٌب فٌمولون فبلن بن ف

بها إلى السماء الدنٌا فٌستفتحون له فٌفتح لهم فٌشٌعه من كل سماء ممربوها إلى السماء التى تلٌها 
حتى ٌنتهى به إلى السماء السابعة فٌمول هللا اكتبوا كتاب عبدى فى علٌٌن وأعٌدوه إلى األرض 

وفٌها أعٌدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى لال فتعاد روحه فى جسده فٌؤتٌه  فإنى منها خلمتهم
ملكان فٌجلسانه فٌموالن له من ربن فٌمول ربى هللا فٌموالن له ما دٌنن فٌمول دٌنى اإلسبلم 

فٌموالن له وما علمن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فٌموالن له ما هذا الرجل الذى بعث فٌكم فٌمول هو رسول هللا 
ول لرأت كتاب هللا فآمنت به وصدلت فٌنادى مناد فى السماء أن صدق عبدى فافرشوه من فٌم

الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة لال فٌؤتٌه من روحها وطٌبها وٌفسح له فى 
الثٌاب طٌب الرٌح فٌمول أبشر بالذى ٌسرن  لبره مد بصره لال وٌؤتٌه رجل حسن الوجه حسن

الذى كنت توعد فٌمول له من أنت فوجهن الوجه ٌجىء بالخٌر فٌمول أنا عملن هذا ٌومن 
الصالح فٌمول رب ألم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى لال وإن العبد الكافر إذا كان فى 
انمطاع من الدنٌا وإلبال من اآلخرة نزل إلٌه من السماء مبلبكة سود الوجوه معهم المسوح 

ثم ٌجىء ملن الموت حتى ٌجلس عند رأسه فٌمول ٌا أٌتها النفس الخبٌثة فٌجلسون منه مد البصر 
اخرجى إلى سخط من هللا وؼضب لال فتفرق فى جسده فٌنتزعها كما ٌنتزع السفود من الصوؾ 
المبلول فٌؤخذها فإذا أخذها لم ٌدعوها فى ٌده طرفة عٌن حتى ٌجعلوها فى تلن المسوح وٌخرج 

لى وجه األرض فٌصعدون بها فبل ٌمرون بها على مئل من منها كؤنتن رٌح جٌفة وجدت ع
المبلبكة إال لالوا ما هذا الروح الخبٌث فٌمولون فبلن بن فبلن بؤلبح أسمابه التى كان ٌسمى بها 

صلى هللا  -فى الدنٌا حتى ٌنتهى به إلى السماء الدنٌا فٌستفتح له فبل ٌفتح له ثم لرأ رسول هللا 
السماء وال ٌدخلون الجنة حتى ٌلج الجمل فى سم الخٌاط{  م أبواب}ال تفتح له -علٌه وسلم 
[ فٌمول هللا اكتبوا كتابه فى سجٌن فى األرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم ٓٗ]األعراؾ: 

لرأ }ومن ٌشرن باهلل فكؤنما خر من السماء فتخطفه الطٌر أو تهوى به الرٌح فى مكان سحٌك{ 
ٌؤتٌه ملكان فٌجلسانه فٌموالن له من ربن فٌمول هاه هاه ال [ فتعاد روحه فى جسده ؤٖ]الحج: 

أدرى فٌموالن له ما دٌنن فٌمول هاه هاه ال أدرى فٌموالن له ما هذا الرجل الذى بعث فٌكم فٌمول 
هاه هاه ال أدرى فٌنادى مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار 

مها وٌضٌك علٌه لبره حتى تختلؾ فٌه أضبلعه وٌؤتٌه رجل لبٌح الوجه فٌؤتٌه من حرها وسمو
لبٌح الثٌاب منتن الرٌح فٌمول أبشر بالذى ٌسوءن هذا ٌومن الذى كنت توعد فٌمول من أنت 

 .(ٔ)"فوجهن الوجه ٌجىء بالشر فٌمول أنا عملن الخبٌث فٌمول رب ال تمم الساعة
والثانً : أن الذي ٌوزن صحابؾ األعمال ، فؤما الحسنات والسٌبات فهً أعمال ، والوزن إنما 

عبد هللا بن عمرو، لال: ٌُْإتى  ، إذ لال:"عبد هللا بن عمر وهذا مروي عنٌمكن فً األجسام ، 
طاٌاه بالرجل ٌوم المٌامة إلى المٌزان، فٌوضع فً الِكفّة، فٌخرج له تسعة وتسعون ِسِجبل فٌها خ

                                                             
( : رجاله ٓ٘/ٖ( ، ولال الهٌثمى )1٘٘2ٔ، رلم 12ٕ/ٗ( ، وأحمد )2ٖ٘، رلم ٕٓٔسى )ص أخرجه الطٌال(ٔ)

، ٕ٘ٓ/ٔ( ، وهناد )5ٕٖ، رلم ٖٕٙ/ٔ( ، والروٌانى )2ٖ٘ٗ، رلم 5ٖٕ/ٗرجاله رجال الصحٌح. وأبو داود )
 ( ،ٖٕٙٓ، رلم 5٘ٗ/ٕ( ، وأبو عوانة كما فى إتحاؾ المهرة )5ٔٔ( ، وابن خزٌمة فى التوحٌد )ص 5ٖٖرلم 

( ، ولال: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وهو ثابت على ٗٙٓٔ، رلم 5ٕٙ/ٕوابن منده )
( ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن. والبٌهمى فى 2ٔٔ 5ٓٔ، 2ٓٔ، رلم 51 5ٖ/ٔرسم الجماعة. والحاكم )

 .( ولال: صحٌح اإلسناد5ٖ٘، رلم ٖ٘٘/ٔشعب اإلٌمان )
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وذنوبه. لال: ثم ٌخرج له كتاب مثل األْنُملة، فٌها شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمًدا عبده 
 .(ٔ)"ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. لال: فتوضع فً الِكفّة، فترجح بخطاٌاه وذنوبه

المٌامة ال  إنه لٌؤتى الرجل العظٌم السمٌن ٌوم :"-ملسو هيلع هللا ىلص-عن أبً هرٌرة، لال رسول هللا
 .(ٕ)"ٌزن عند هللا جناح بعوضة

ٌإتى بالرجل العظٌم  "لال إذ عبٌد بن عمٌر،  وهذا لولوالثالث : أن الذي ٌوزن هو اإلنسان ، 
 .(ٖ)"الطوٌل األكول الشاروب، فبل ٌزن جناح بَعُوضة

عن معاوٌة بن  -رضً هللا عنه-فً منالب عبد هللا بن مسعودوٌموي هذا المول ما روي 
كان ابن مسعود على شجرة ٌجتنً لهم منها، فهبت الرٌح فكشفت عن "لرة، عن أبٌه. لال: 

والذي نفسً بٌده لهما أثمل فً المٌزان : »-ملسو هيلع هللا ىلص  -سالٌه، فضحكوا من دلة سالٌه، فمال رسول هللا 
 .(ٗ)"«ٌوم المٌامة من أحدٍ 

ولد ٌمكن الجمع بٌن هذه اآلثار بؤن ٌكون ذلن كله صحٌحا ، فتارة  لال ابن كثٌر:"
 .(٘)"توزن األعمال ، وتارة توزن محالها ، وتارة ٌوزن فاعلها

عند التؤمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي ٌوزن هو العمل، وٌخص بعض و
بن مسعود وحدٌث وأما ما ورد فً حدٌث ا، الناس، فتوزن صحابؾ أعماله، أو ٌوزن هو نفسه

 .(ٙ)صاحب البطالة; فمد ٌكون هذا أمرا ٌخص هللا به من ٌشاء من عباده
 .(2)«ٌومبذ المسط»ولرئ:

لكثرة -فمن ثملت موازٌن أعماله  ، أي:"[1}فََمْن ثَمُلَْت َمَواِزٌنُهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(1)"-حسناته

 ، على لولٌن:[1َمَواِزٌنُهُ{ ]األعراؾ : }فََمْن ثَمُلَْت واختلؾ فً لوله تعالى: 
 .(5)لاله مجاهد معناه: فمن كثرت حسناته.أحدهما: 

وهذا لول عمرو بن  فمن ثملت موازٌنه التً توزن بها حسناته وسٌباته. والثانً: معناه:
 .(ٓٔ)دٌنار

والصواب من المول فً ذلن عندي، المول الذي ذكرناه عن عمرو بن  لال الطبري:" 
وأن هللا جل ثناإه ٌزن أعمال خلمه  المعروؾ الذي ٌوزن به،« المٌزان»دٌنار، من أن ذلن هو

، موازٌن عمله الصالح {فمن ثملت موازٌنه}الحسنات منها والسٌبات، كما لال جل ثناإه: 
فؤولبن هم الذٌن ظفروا بالنجاح، وأدركوا الفوز بالطلبات، ، ٌمول: {فؤولبن هم المفلحون}

ما ُوِضع فً المٌزان »والخلود والبماء فً الجنات،  لتظاهر األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بموله:
،  ونحو ذلن من األخبار التً تحمك أن ذلن مٌزاٌن ٌوزن به (ٔٔ)«شًء أثمل من حسن الُخلك

 فت.األعمال، على ما وص

                                                             
 .ٖٖٔ/ٕٔ(:صٖٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 ( .21ٕ٘، رلم 2ٕٗٔ/ٗ( ، ومسلم )ٕ٘ٗٗ، رلم 2٘5ٔ/ٗأخرجه البخارى )(ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕٔ(:صٖٖٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
: رواه الطبرانً والبزار ورجالهما رجال 15ٕ/5، لال الهٌثمً فً المجمع، 1ٕ/5ٔ(ص: 5٘المعجم الكبٌر)(ٗ)

 .(2ٕٔ/ٔوأخرجه أبو نعٌم فى الحلٌة ) .الصحٌح
 .5ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٗٔ/ٕانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (ٙ)
 .15/ٕانظر: الكشاؾ: (2)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔٔ/ٕٔ(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٔٔ/ٕٔ(:صٖٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
ما جاء فً حسن الخلك، وأبو داود رلم ( فً البر والصلة، باب ٕٗٓٓ( و )ٖٕٓٓالترمذي رلم )رواه  (ٔٔ)
( فً األدب، باب حسن الخلك، وإسناده حسن، وفً الباب عن عابشة وأبً هرٌرة وأنس وأسامة بن 255ٗ)

 .من رواٌة البزار باسناد جٌد ٕٙ٘/  ٖشرٌن، ولد ذكر الرواٌة الثانٌة المنذري فً " الترؼٌب والترهٌب " 
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فإن أنكر ذلن جاهل بتوجٌه معنى خبر هللا عن المٌزان وخبر رسوله صلى هللا علٌه 
وسلم عنه، ِوْجَهته، ولال: أَو باهلل حاجة إلى وزن األشٌاء، وهو العالم بممدار كل شًء لبل خلمه 
إٌاه وبعده، وفً كل حال؟ أو لال: وكٌؾ توزن األعمال، واألعمال لٌست بؤجسام توصؾ بالثمل 

الخفة، وإنما توزن األشٌاء لٌعرؾ ثملها من خفتها، وكثرتها من للتها، وذلن ال ٌجوز إال على و
 األشٌاء التً توصؾ بالثمل والخفة، والكثرة والملة؟

لٌل له فً لوله:وما وجه وزن هللا األعماَل، وهو العالم بممادٌرها لبل كونها: وزن ذلن، 
نساخه ذلن فً الكتب، من ؼٌر حاجة به إلٌه، ومن ؼٌر نظٌُر إثباته إٌاه فً أِمّ الكتاب واست

خوؾ من نسٌانه، وهو العالم بكل ذلن فً كل حال وولت لبل كونه وبعد وجوده، بل لٌكون ذلن 
ٍة تُْدَعى إِلَى ِكتَابَِها اْلٌَْوَم تُْجَزْوَن َما كُْنتُْم }حجة على خلمه، كما لال جل ثناإه فً تنزٌله:  ُكلُّ أُما

ٌْكُْم ِباْلَحكِّ تَْعَملُ  ٌَْنِطُك َعلَ وزنه تعالى  [ اآلٌة. فكذلن5ٕ-1ٕ]سورة الجاثٌة:  {وَن. َهذَا ِكتَابَُنا 
أعمال خلمه بالمٌزان، حجة علٌهم ولهم، إما بالتمصٌر فً طاعته والتضٌٌع، وإما بالتكمٌل 

 .(ٔ)"والتتمٌم
فؤولبن هم الناجون ؼداً من  ، أي:"[1}فَؤُولَِبَن هُُم اْلُمْفِلُحوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)بجزٌل الثواب" الفابزون ،العذاب

الذٌن أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شر ما  :أي {،فؤولبن هم المفلحون"}عن ابن عباس:  
 .(ٖ)"منه هربوا

 الفوابد:
 .}َواْلَوْزن ٌَْومبٍِذ اْلحك{ :ثمل المٌزان وخفته حك لال هللا تعالىأن  -ٔ
 .على الكسب فً الدنٌا فمن كسب خٌراً نجاالفبلح مبنً أن  -ٕ
أنها موازٌن حسٌة، ، والظاهر تنصب الموازٌن فتوزن بها أعمال العبادأنه فً المٌامة  -ٖ

وأن الوزن ٌكون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح، وذلن ألن األصل فً 
دلٌل على  الكلمات الواردة فً الكتاب والسنة حملها على المعهود المعروؾ; إال إذا لام

أنها خبلؾ ذلن، والمعهود المعروؾ عند المخاطبٌن منذ نزول المرآن الكرٌم إلى الٌوم 
 أن المٌزان حسً، وأن هنان راجحا ومرجوحا.

لالوا: إنه لٌس هنان مٌزان حسً، وال حاجة له;  ، حٌث وخالؾ فً ذلن المعتزلة
بالمٌزان: المٌزان المعنوي  ألن هللا تعالى لد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد

 الذي هو العدل.
وال شن أن لول المعتزلة باطل; ألنه مخالؾ لظاهر اللفظ وإجماع السلؾ، 
وألننا إذا للنا: إن المراد بالمٌزان: العدل; فبل حاجة إلى أن نعبر بالمٌزان; بل نعبر 

}إن هللا ٌؤمر  بالعدل; ألنه أحب إلى النفس من كلمة )مٌزان(، ولهذا لال هللا تعالى:
 [.5ٓبالعدل واإلحسان{ ]النحل: 

ولال بعض العلماء: إن الرجحان للعالً; ألنه ٌحصل فٌه العلو، لكن الصواب 
أن نجري الوزن على ظاهره، ونمول: إن الراجح هو الذي ٌنزل، وٌدل لذلن حدٌث 

، فإن فٌه أن السجبلت تطٌش وتثمل البطالة، وهذا واضح، بؤن (ٗ)صاحب البطالة
 .(٘)الرجحان ٌكون بالنزول

 

                                                             
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٔٗٗٔ/٘(:ص1ٕٕ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
/ ٔ(، والحاكم فً "المستدرن" )ٖٓٓٗ( وحسنه، وابن ماجه )5ٖٕٙ(، والترمذي )ٖٕٔ/ ٕرواه أحمد )(ٗ)

(، ٖ٘ٔ( ولال: صحٌح اإلسناد على شرط مسلم، ووافمه الذهبً، وصححه األلبانً فً "الصحٌحة" )5ٕ٘
 .كنانً "جزء البطالة".وللحافظ حمزة ال

 .ٓٗٔ/ٕانظر: شرح العمٌدة الواسطٌة البن عثٌمٌن: (٘)
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 المرآن
({ ]األعراف : 1}َوَمْن َخف ْت َمَواِزٌنُهُ فَؤُولَئَِن ال ِذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم بَِما َكانُوا بِآٌَاتِنَا ٌَْظِلُموَن )

1] 
 التفسٌر:

 فؤولبن هم الذٌن أضاعوا حظاهم من رضوان هللا -لكثرة سٌباته-ومن َخفاْت موازٌن أعماله 
 تعالى، بسبب تجاوزهم الحد بجحد آٌات هللا تعالى وعدم االنمٌاد لها.

-ومن َخفاْت موازٌن أعماله  ، أي:"[5}َوَمْن َخفاْت َمَواِزٌنُهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"-لكثرة سٌباته

 .(ٕ)"حسناتهلال مجاهد:"من خفت  
ٌمول جل ثناإه: ومن خفت موازٌن أعماله الصالحة، فلم تثمل بإلراره  لال الطبري:" 

 .(ٖ)"بتوحٌد هللا، واإلٌمان به وبرسوله، واتباع أمره ونهٌه
فؤولبن هم الذٌن  ، أي:"[5}فَؤُولَبَِن الاِذٌَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"أضاعوا حظاهم من رضوان هللا تعالى
 .(٘)"فؤولبن الذٌن َؼبَنوا أنفسهم حظوظها من جزٌل ثواب هللا وكرامته لال الطبري:أي:" 
 .(٘)"وكرامته
إن األلدام ٌوم المٌامة لمثل النبل فً المرن، والسعٌد من وجد "عبٌد هللا بن الؽٌزار: لال  

لمدمٌه موضعا، وعند المٌزان ملن ٌنادي: أال أن فبلن بن فبلن ثملت موازٌنه، سعد سعادة لن 
 .(ٙ)"مى بعدها أبدا، أال أن فبلن بن فبلن خفت موازٌنه، شمً لن ٌسعد بعدها أبداٌش

بسبب تجاوزهم الحد بجحد  ، أي:"[5}بَِما َكانُوا ِبآٌَاتِنَا ٌَْظِلُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
  . (2)"آٌات هللا تعالى وعدم االنمٌاد لها

وأدلته ٌجحدون، فبل ٌمّرون بصحتها، وال ٌمول: بما كانوا بحجج هللا لال الطبري:" 
 .(1)"ٌولنون بحمٌمتها

 الفوابد:
 من كسب شراً هلن.فالخسران مبنً على الكسب فً الدنٌا أن  -ٔ
وجه الداللة: أنا من ، وترجٌح ممٌاس ؼلبة الصؽابر لتفسٌك المكلؾفً اآلٌة والتً لبلها  -ٕ

سٌباتُه حسناتِه فهو من الخاسرٌن، ؼلبت حسناتُه سٌباتِه كان من الناجٌن، ومن ؼلبت 
 .فالحكم لؤلؼلب

 
 المرآن

 [ٓٔ({ ]األعراف : ٓٔ}َولَمَْد َمك ن اكُْم فًِ اأْلَْرِض َوَجعَْلنَا لَكُْم فٌَِها َمعَاٌَِش لَِلٌاًل َما تَْشكُُروَن )
 التفسٌر:

لكم فٌها ما تعٌشون به من فً األرض، وجعلناها لراًرا لكم، وجعلنا  -أٌها الناس-ولمد مكاناا لكم 
 مطاعم ومشارب، ومع ذلن فشكركم لنعم هللا للٌل.

أٌها -ولمد مكاناا لكم  ، أي:"[ٓٔ}َوَلمَْد َمكانااكُْم فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فً األرض، وجعلناها لراًرا لكم -الناس

                                                             
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔ(:ص2ٖٖٗٔ، والطبري)ٔٗٗٔ/٘(:ص1ٕٕ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔٗٗٔ/٘(:ص1ٕٕ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)"جعلنا لكم فٌها مكانا ولرارا لال الزمخشري:ٌعنً:" 
 .(ٖ)"جعلناها لكم لرارا ومهادا :أي لال المرطبً:" 
ٌمول تعالى ذكره: ولمد وطاؤْنا لكم، أٌها الناس، فً األرض، وجعلناها لكم  لال الطبري:" 

ون فٌها، ومهاًدا تمتهدونها، وفراًشا تفترشونها  .(ٗ)"لراًرا تستمرُّ
أي: هٌؤناها لكم، بحٌث تتمكنون من البناء علٌها وحرثها، ووجوه االنتفاع  لال السعدي:" 

 .(٘)"بها
 .(ٙ)"ٌمول: أعطٌناهم {،ولمد مكناكم فً األرض"} عن لتادة: لوله: 

ٌمول تعالى ممتنا على عبٌده  فٌما مكن لهم من أنه َجعَل األرض لراًرا  لال ابن كثٌر:"
ر لهم  ، وجعل لها رواسً وأنهاًرا ، وجعل لهم فٌها منازل وبٌوتًا ، وأباح منافعها ، وَسخا

 .(2)" السحاب إلخراج أرزالهم منها
 :(1)، لوالن[ٓٔ}َوَلمَْد َمكانااكُْم فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى: 

 أحدهما : سهلنا علٌكم التصرؾ فٌها حتى وصلتم إلى مرادكم منها .
 والثانً : ملكناكم إٌاها حتى صرتم أحك بها .

 .(5)"التملٌن والمدرة :«التمكٌن فً األرض»معنى  لال الزجاج:" 
وجعلنا لكم فٌها ما  ، أي:"[ٓٔ}َوَجعَْلَنا لَكُْم فٌَِها َمعَاٌَِش{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"تعٌشون به من مطاعم ومشارب
تعٌشون بها أٌام حٌاتكم، من مطاعم ومشارب، نعمة منً علٌكم،  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)"وإحسانًا منً إلٌكم
ما  :جمع معٌشة، أي :«المعاٌش»وهٌؤنا لكم فٌها أسباب المعٌشة. و:" أيلال المرطبً: 

 .(ٕٔ)"ما تكون به الحٌاةٌتعٌش به من المطعم والمشرب و

أي : مكاسب وأسباًبا ٌتجرون فٌها ، وٌتسببون أنواع األسباب ،  :" لال ابن كثٌر
ِ ال تُْحُصوَها إِنا  وأكثرهم مع هذا للٌل الشكر على ذلن ، كما لال تعالى : } َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاا

 .(ٖٔ)"[ ٖٗاإلْنَساَن لََظلُوٌم َكفااٌر { ] إبراهٌم : 
مما ٌخرج من األشجار والنبات، ومعادن األرض، وأنواع الصنابع  "أي:  لال السعدي: 

 .(ٗٔ)"والتجارات، فإنه هو الذي هٌؤها، وسخر أسبابها
 :وجوه، [ٓٔ}َوَجعَْلَنا لَكُْم فٌَِها َمَعاٌَِش{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى: 
 .(٘ٔ)لاله الضحان األنعام سخرها لكم. :ٌعنًأحدها : 
 .(ٙٔ)ما تعٌشون به من نبات وحٌوانوالثانً: 

                                                                                                                                                                               
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .15/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .2ٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗتفسٌر السعدي: (٘)
 .ٔٗٗٔ/٘(:ص1ٕٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .5ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٓ/ٕمعانً المرآن: (5)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕٔ)
 .5ٖٓ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٕٗتفسٌر السعدي: (ٗٔ)
 .ٔٗٗٔ/٘(:ص1ٕٖٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙٔ)
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 .(ٔ)"ٌحتمل أن ٌكون ما ٌعٌشون به :«المعاٌش» :عنىم لال الزجاج:" 
 .(ٕ): ما تتوصلون به إلى معاٌشكم فٌها من زراعة أو عمللثوالثا

ما ٌعاش به من المطاعم والمشارب  :وهً ،معٌشة :جمع {،معاٌش} لال الزمخشري:" 
 .(ٖ)"وؼٌرها. وما ٌتوصل به إلى ذلن

 .(ٗ)ممدودة مهموزة ،«َمَعابِشَ »ولرأ عبد الرحمن األعرج: 
 .(٘)لال أبو بكر:"وهو ؼلظ" 
ومع هذا الفضل واإِلنعام  ، أي:"[ٓٔ}لَِلٌبًل َما تَْشكُُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"فشكركم لنعم هللا للٌل
ٌمول: وأنتم للٌل شكركم على هذه النعم التً أنعمتها علٌكم لعبادتكم  لال الطبري:" 

 .(2)"ؼٌري، واتخاذكم إلًها سواي
 الفوابد:
بؤن جعل األرض صالحةً لحٌاتنا، وأوجد فٌها ما ٌمٌم ، تمكٌن هللا تعالى لنا فً األرض -ٔ

 .خٌراتهاحٌاتنا، وألدرنا على الساعً فٌها، واالستفادة من 
 وجوب شكر النعم باإلٌمان والطاعة هلل ورسوله. -ٕ
 

 
 المرآن

ْرنَاكُْم ثُم  لُْلنَا ِلْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِل  إِْبِلٌَس لَمْ  ٌَُكْن ِمَن  }َولَمَْد َخلَْمنَاكُْم ثُم  َصو 
 [ٔٔ({ ]األعراف : ٔٔالس اِجِدٌَن )

 التفسٌر:

رناه على هٌبته المفضلة على  -وهو أبوكم آدم من العدم-علٌكم بخلك أصلكم ولمد أنعمنا  ثم صوا
إكراًما واحتراًما وإظهاًرا لفضل -كثٌر من الخلك، ثم أمرنا مبلبكتنا علٌهم السبلم بالسجود له 

فسجدوا جمٌعًا، لكنا إبلٌس الذي كان معهم لم ٌكن من الساجدٌن آلدم; حسًدا له على هذا  -آدم
 تكرٌم العظٌم.ال

ْرنَاكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولمد أنعمنا علٌكم بخلك  [، أي:"ٔٔ}َولَمَْد َخَلْمنَاكُْم ثُما َصوا
رناه على هٌبته المفضلة على كثٌر من الخلك" -وهو أبوكم آدم من العدم-أصلكم   .(1)ثم صوا

ْرنَاكُْم{ ]األعراؾ : }َوَلمَْد َخلَْمنَاكُْم ثُما لوله تعالى:وفً    [، وجوه من التفسٌر:َٔٔصوا
ولمد خلمناكم فً ظهر آدم، أٌها الناس ، ثم صورناكم فً أرحام النساء. خلًما مخلولًا أحدها : 

، (ٔٔ)، ولتادة(ٓٔ)، والربٌع بن أنس(5)ومثاال ممثبل فً صورة آدم. وهذا لول ابن عباس
 . (ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)والضحان

                                                             
 .ٕٖٓ/ٕنً المرآن:معا (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .15/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٖٙٔ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:21ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٗ)
 .21ٕالسبعة فً المراءات: (٘)
 .ٔ٘ٔ، والتفسٌر المٌسر:ٙٓٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٖٙٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٖٔ/ٕٔ(:ص5ٖٖٗٔ(، و)1ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .1ٖٔ/ٕٔ(:صٖٔٗٗٔ(، و)ٖٓٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٕٔ(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٕٔ(:صٖٙٗٗٔ(، و)ٖ٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖٔ/ٕٔ(:صٕٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
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، (ٔ)خلمناكم فً أصبلب الرجال ثم صورناكم فً أرحام النساء ، لاله عكرمةوالثانً: ولمد 
 .(ٕ)واألعمش

 .(ٖ)والثالث : ولمد خلمناكم، ٌعنً: آدم، ثم صورناكم فً ظهره ، لاله مجاهد
والرابع : خلمناكم نطفاً فً أصبلب الرجال وترابب النساء ، ثم صورناكم عند اجتماع النطفتٌن 

 .(ٗ)معنى لول الكلبًفً األرحام ، وهو 
والخامس : خلمناكم فً بطون أمهاتكم ، ثم صورناكم فٌها بعد الخلك بشك السمع والبصر ، لاله 

 .(٘)معمر
لال ابن كثٌر:دّل لوله تعالى"} ثُما لُْلنَا ِلْلَمبلبَِكِة اْسُجُدوا آلَدَم { على أن المراد بذلن آدم ،  

كما ٌمول هللا تعالى لبنً إسرابٌل الذٌن كانوا فً زمن  وإنما لٌل ذلن بالجمع ألنه أبو البشر ،
ٌْكُُم اْلَمنا َوالساْلَوى { ] البمرة :  ٌْكُُم اْلؽََماَم َوأَنزْلَنا َعلَ [ والمراد :  2٘الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : } َوَظلاْلنَا َعلَ

ًة على اآلباء الذٌن هم ولكن لما كان ذلن ِمنا  -علٌه السبلم-آباإهم الذٌن كانوا فً زمن موسى 
أصٌل صار كؤنه والع على األبناء. وهذا بخبلؾ لوله تعالى : } َولَمَْد َخلَْمنَا اإلْنَساَن ِمْن سُبللٍَة ِمْن 

[ فإن المراد منه آدم المخلوق من  ٖٔ - ِٕٔطٌٍن ثُما َجعَْلنَاهُ نُْطفَةً فًِ لََراٍر َمِكٌٍن{ ] المإمنون : 
لولون من نطفة ، وصح هذا ألن المراد من خلمنا اإلنسان الجنس ، ال السبللة وذرٌته مخ

 .(ٙ)معٌنا"
وأولى األلوال بالصواب لول من لال: تؤوٌله: }ولمد خلمناكم{، ولمد خلمنا  لال الطبري:" 

آدم }ثم صورناكم{ ، بتصوٌرنا آدم، كما لد بٌنا فٌما مضى من خطاب العرب الرجَل باألفعال 
ًُّ فً ذلن سلفه،  وكما لال جل ثناإه لمن بٌن أظهر المإمنٌن من الٌهود تضٌفها إلٌه، وا لمعن

ٍة{، ]سورة  ٌْنَاكُْم بِمُوا على عهد رسول هللا: }َوإِْذ أََخْذنَا ِمٌثَالَكُْم َوَرفَْعنَا فَْولَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آتَ
ًّ الموٖٙالبمرة:  ه إلى الح جود، والمراد به السلؾ [ . وما أشبه ذلن من الخطاب الموجا

المعدوم، فكذلن ذلن فً لوله: }ولمد خلمناكم ثم صورناكم{، معناه: ولمد خلمنا أباكم آدم ثم 
رناه.  صوا

وإنما للنا هذا المول أولى األلوال فً ذلن بالصواب، ألن الذي ٌتلو ذلن لوله: }ثم للنا للمبلبكة 
ر ذرٌته اسجدوا آلدم{، ومعلوم أن هللا تبارن وتعالى لد أ مر المبلبكة بالسجود آلدم، لبل أن ٌصّوِ

 فً بطون أمهاتهم، بل لبل أن ٌخلُك أمهاتهم.
فً كبلم العرب ال تؤتً إال بإٌذان انمطاع ما بعدها عما لبلها، وذلن كمول « ثم»و

إال بعد المٌام،  « لمت»على لوله:« ثم»المابل:"لمت ثم لعدت"، ال ٌكون"المعود" إذ عطؾ به بـ
ذلن فً جمٌع الكبلم. ولو كان العطؾ فً ذلن بالواو، جاز أن ٌكون الذي بعدها لد كان  وكذلن

فً هذا الكبلم لد « المعود»، فجابز أن ٌكون«لمت ولعدت»لبل الذي لبلها، وذلن كمول المابل:
، ألن الواو تدخل فً الكبلم إذا كانت عطفًا، لتوجب للذي بعدها من المعنى ما «المٌام»كان لبل

للذي لبلها، من ؼٌر داللة منها بنفسها على أن ذلن كان فً ولت واحد أو ولتٌن مختلفٌن،  وجب
أو إن كانا فً ولتٌن، أٌهما المتمدم وأٌهما المتؤخر. فلما وصفنا للنا إّن لوله: }ولمد خلمناكم ثم 

 صورناكم{، ال ٌصح تؤوٌله إال على ما ذكرنا.
فً ضرورة « الواو»فً موضع« ثم»طمت بـفإن ظن ظاّن أن العرَب، إذ كانت ربما ن

 :(2)شعره، كما لال بعضهم
ا؟ فَمَاَلْت: ِلَمْه؟  ٌُْرَها                  أَبًا ثُما أُمًّ  َسؤَْلُت َربٌِعَةَ: َمْن َخ

                                                             
 .5ٖٔ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔو) (،2ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕٔ(:ص5ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٕٔ(:صٖٖ٘ٗٔ)-(ٖٓ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٕٔ(:صٖٗ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٕٖ-5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 رؾ على لابله.، ولم أتعٕٕٖ/ٕٔالبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (2)
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ا، فإن ذلن جابز أن ٌكون نظٌره فإن ذلن بخبلؾ ما ظن. وذلن أن كتاب هللا جل  بمعنى: أبًا وأمًّ
لؽات العرب، وؼٌر جابز توجٌه شًء منه إلى الشاذّ من لؽاتها، وله فً ثناإه نزل بؤفصح 

 .(ٔ)األفصح األشهر معنى مفهوٌم ووجه معروؾ"
ثم أمرنا مبلبكتنا  [، أي:"ٔٔ}ثُما لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"-إكراًما واحتراًما وإظهاًرا لفضل آدم-علٌهم السبلم بالسجود له 
ٌمول جل ثناإه: فلما صّورنا آدم وجعلناه خلمًا سوًٌّا، ونفخنا فٌه من  لال الطبري:" 

 روحنا، للنا للمبلبكة:}اسجدوا آلدم{، ابتبلء منا واختباًرا لهم باألمر، لٌعلم الطابع منهم من
 .(ٖ)العاصً"

ٌنبه تعالى بنً آدم فً هذا الممام على شرؾ أبٌهم آدم ، وٌبٌن لهم عداوة  لال ابن كثٌر:"
عدوهم إبلٌس ، وما هو ُمْنَطٍو علٌه من الحسد لهم وألبٌهم آدم ، لٌحذروه وال ٌتبعوا طرابمه ، 

ْرنَاكُْم ثُما لُلْ  نَا ِلْلَمبلِبَكِة اْسُجُدوا آلَدَم فََسَجُدوا { وهذا كموله فمال تعالى : } َوَلمَْد َخلَْمنَاكُْم ثُما َصوا
ٌْتُهُ َونَفَْخُت  تعالى : } َوإِْذ لَاَل َربَُّن ِلْلَمبلبَِكِة إِنًِّ َخاِلٌك بََشًرا ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن فَإِذَا َسوا

[ ، وذلن أنه  ٖٓ - 1ٕبلبَِكةُ { اآلٌة ] الحجر : فٌِِه ِمْن ُروِحً فَمَعُوا لَهُ َساِجِدٌَن ] فََسَجَد اْلمَ 
تعالى لما خلك آدم ، علٌه السبلم ، بٌده من طٌن الزب ، وصوره بشًرا سوٌا ونفخ فٌه من 

 .(ٗ)روحه ، وأمر المبلبكة بالسجود له تعظٌما لشؤن الرب تعالى وجبلله"
اجد جبهته على ، هو السجود على األرض بؤن ٌضع الس«السجود»لال ابن عثٌمٌن: "و

ق بٌن الركوع  األرض خضوعاً، وخشوعاً; ولٌس المراد به هنا الركوع; ألن هللا تعالى فرا
ً سجداً{ ]الفتح:  [ ، ولوله تعالى: }ٌا أٌها الذٌن 5ٕوالسجود، كما فً لوله تعالى: }تراهم ركعا

 .(٘) ["22آمنوا اركعوا واسجدوا{ ]الحج: 
 : (ٙ)العرب التذلل والخضوع، لال الشاعر، معناه فً كبلم «السجود»و  

 ٌجمع تضل البلك فً حجراته         ترى األكم فٌها سجدا للحوافر
األكم : الجبال الصؽار، جعلها سجدا للحوافر لمهر الحوافر إٌاها وأنها ال تمتنع علٌها. 

 . (2)وعٌن ساجدة، أي فاترة عن النظر، وؼاٌته وضع الوجه باألرض
أصله: االنحناء والتذلل، وجعل ذلن عبارة عن التذلل هلل وعبادته، وهو  «السجود»و 

عام فً اإلنسان، والحٌوانات، والجمادات، وذلن ضربان: سجود باختٌار، ولٌس ذلن إال 
[، أي: تذللوا له، ٕٙلئلنسان، وبه ٌستحك الثواب، نحو لوله: }فاسجدوا هلل واعبدوا{ ]النجم:

والحٌوانات، والنبات، وعلى ذلن لوله: }وهلل ٌسجد من فً  وسجود تسخٌر، وهو لئلنسان،
[، ولوله: }ٌتفٌؤ ظبلله ٘ٔالسموات واألرض طوعا وكرها وظبللهم بالؽدو واآلصال{ ]الرعد:

[، فهذا سجود تسخٌر، وهو الداللة الصامتة الناطمة 1ٗعن الٌمٌن والشمابل سجدا هلل{ ]النحل:
ك فاعل حكٌم، ولوله: }وهلل ٌسجد ما فً السموات وما فً المنبهة على كونها مخلولة، وأنها خل

[، ٌنطوي على النوعٌن من السجود، 5ٗاألرض من دابة والمبلبكة وهم ال ٌستكبرون{ ]النحل:
[، فذلن على سبٌل التسخٌر، ٙالتسخٌر واالختٌار، ولوله: }والنجم والشجر ٌسجدان{ ]الرحمن:

أمروا بؤن ٌتخذوه لبلة، ولٌل: أمروا بالتذلل له، والمٌام  [، لٌل:ٖٗولوله: }اسجدوا آلدم{ ]البمرة/
[، ٗ٘ٔبمصالحه، ومصالح أوالده، فابتمروا إال إبلٌس، ولوله: }ادخلوا الباب سجدا{ ]النساء:

أي: متذللٌن منمادٌن، وخص السجود فً الشرٌعة بالركن المعروؾ من الصبلة، وما ٌجري 
ولد ٌعبر به عن الصبلة بموله: }وأدبار السجود{  مجرى ذلن من سجود المرآن، وسجود الشكر،

                                                             
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 ( البٌت ورد فً اللسان: مادة )س ج د(.ٙ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
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[، أي: أدبار الصبلة، وٌسمون صبلة الضحى: سبحة الضحى، وسجود الضحى، }وسبح ٗ]ق:
، والمسجد: موضع الصبلة اعتبارا بالسجود، (ٔ)[ لٌل: أرٌد به الصبلةٖٓٔبحمد ربن{ ]طه:

إذ لد جعلت األرض كلها مسجدا  [، لٌل: عنً به األرض،1ٔولوله: }وأن المساجد هلل{ ]الجن:
وطهورا كما روي فً الخبر عن أبً هرٌرة لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "نصرت بالرعب، وأوتٌت 
جوامع الكلم، وجعلت لً األرض مسجدا وطهورا، وبٌنا أنا نابم أتٌت بمفاتح خزابن األرض 

 . (ٕ)فتلت فً ٌدي"
لجبهة واألنؾ والٌدان والركبتان والرجبلن، ولوله: ولٌل: المساجد: مواضع السجود: ا 

[، ٓٓٔأي: ٌا لوم اسجدوا، ولوله: }وخروا له سجدا{ ]ٌوسؾ/ (ٖ)[ٕ٘}أال ٌسجدوا هلل{ ]النمل/
 :(ٗ)أي: متذللٌن، ولٌل: كان السجود على سبٌل الخدمة فً ذلن الولت سابؽا، ومنه لول الشاعر

 مر ذي نطؾ أؼن منطكوافى بها لدراهم اإلسجاد          من خ
 .(٘)عنى بها دراهم علٌها صورة ملن سجدوا له

 : (ٙ)واإلسجاد : إدامة النظر، لال أبو عمرو: وأسجد إذا طؤطؤ رأسه، لال
 فضول أزمتها أسجدت            سجود النصارى ألحبارها

ة جمالهن على معاصمهن أَْسجدت لهن.  ٌمول: لما ارتحلن ولوٌن فضول أَزما
 : (2)عبٌدة : وأنشدنً أعرابً من بنً أسدلال أبو 

 وللن له أسجد للٌلى فؤسجدا
 .(1)ٌعنً بعٌرها أنه طؤطؤ رأسه لتركبه

{، فكانت الطاعة هلل ، َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدمَ وأخرج الطبري: " عن لتادة ، لوله : }
 .(5)"والسجدة آلدم ، أكرم هللا آدم أن أْسَجد له مبلبكته

ولد استدل من فضل آدم وبنٌه بموله تعالى للمبلبكة :}اْسُجُدوا آلَدَم{، لالوا: وذلن ٌدل  

 على أنه كان أفضل منهم، وهذا المول فٌه نظر.
.لال (ٓٔ)وحكى النماش عن مماتل: "أن هللا إنما أمر المبلبكة بالسجود آلدم لبل أن ٌخلمه" 

 .(ٔٔ)ابن عطٌة: "والمرآن ٌرد على هذا المول"
 .(ٖٔ). لال ابن عطٌة: "واإلجماع ٌرد هذا"(ٕٔ)ولال لوم: "سجود المبلبكة كان مرتٌن" 
واختلؾ اهل العلم فً كٌفٌة سجود المبلبكة آلدم بعد اتفالهم على أنه لم ٌكن سجود  

 :(ٗٔ)عبادة، وذكروا وجوها فً ذلن
تاد فً الصبلة، أحدها: كان هذا أمرا للمبلبكة بوضع الجباه على األرض، كالسجود المع

ألنه الظاهر من السجود فً العرؾ والشرع، وعلى هذا لٌل : كان ذلن السجود تكرٌما آلدم 

                                                             

 عباس فً اآلٌة لال: هً الصبلة المكتوبة(.()أخرج عبد الرزاق وؼٌره عن ابن ٔ)
 (.51ٔ/ٖٔ; وانظر: شرح السنة 5ٕٓ/ٖٔ(أخرجه البخاري فً كتاب االعتصام ٕ)
 (.ٖٖٙ()هً بتخفٌؾ أال، على أنها لبلستفتاح، وبها لرأ الكسابً وروٌس وأبو جعفر. اإلتحاؾ ٖ)
 (.1ٙٗ/ٕ; والمجمل 1ٕٔ( البٌت لؤلسود بن ٌعفر، ورد فً المفضلٌات ص ٗ)
 .1ٖ٘/ٔ( انظر: مفردات ألفاظ المرآن، الراؼب األصفهانً: ٘)
 ( البٌت لحمٌد بن ثور ٌصؾ النساء، انظر: اللسان: مادة )س ج د(. لال ابن بري صواب إِنشاده:ٙ)

ٌَْن على ِمْعَصٍم     وَكّؾٍ خضٌٍب وأَسواِرها،  فلما لََو
تِها، أَْسجدت     سجوَد النصارى   ألَْحباِرهافُضوَل أَِزما

 .1ٖٕ/ٔ( انظر: اللسان مادة)س ج د(، والمزهر: 2)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: اللسان: مادة)س ج د(، و تفسٌر المرطبً: 1)
 .ٕٔ٘/ٔ(:ص2ٓ2( تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗٔ/ٔ( نمبل عن: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٔٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖٔ)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗٔ)
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وإظهارا لفضله، وطاعة هلل تعالى، وكان آدم كالمبلة لنا، ومعنى "آلدم" : إلى آدم، كما ٌمال 
 صلى للمبلة، أي إلى المبلة. وهذا لول الجمهور.

لمعتاد الٌوم الذي هو وضع الجبهة على األرض، ولكنه مبمى والثانً: لم ٌكن هذا السجود ا
على أصل اللؽة، فهو من التذلل واالنمٌاد، أي اخضعوا آلدم وألروا له بالفضل، }فََسَجُدوا{ أي 

 امتثلوا ما أمروا به.
 .(ٔ)وفً هذه الوجوه كلها كرامة آلدم علٌه السبلم" لال ابن عطٌة: "

ود خاصا بآدم علٌه السبلم أم كان مباحا إلى عصر واختلؾ أٌضا هل كان ذلن السج 
 ، وفٌه لولٌن:-ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول

أحدهما: أن ذلن السجود كان خاصا بآدم فبل ٌجوز السجود لؽٌره من جمٌع العالم إال هلل 
 تعالى.

 والثانً: أن ذلن السجود كان جابزا بعد آدم إلى زمان ٌعموب علٌه السبلم، لموله تعالى :
داً{ ]ٌوسؾ :  وا لَهُ سُجا ٌِْه َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ [ فكان آخر ما أبٌح من السجود ٓٓٔ}َوَرفََع أَبََو

 للمخلولٌن.
والصحٌح: أن سجود التحٌة واإلكرام كان مباحا إلى عصر رسول هللا صلى هللا علٌه  

علوم أن السجود لؽٌر وسلم، وكان مباحا فً الشرابع السابمة إلى أن نسخ فً شرٌعتنا، ومن الم
ً فً أٌة شرٌعة فكل األنبٌاء نهوا عن ذلن وبلؽوا ألوامهم،  هللا على وجه العبادة لم ٌكن مباحا

ِ صلاى ًّ ا لِدَم معاذٌ مَن الشااِم سجَد للناب ُ  روي عن عبدهللا بن أبً أوفى  أنه:  لما علٌَِه وسلاَم لاَل  َّللاا
نفعَل  أن الشااَم فوافمتُُهم ٌسُجدوَن ألسالفتِِهم وبطارلتِِهم فَوِدْدُت فً نَفسًما هذا ٌا ُمعاذُ لاَل أتٌُت 

ِ  ذِلَن بَِن فماَل رسولُ  كُنُت آمًرا  لو :" فبل تفعَلوا فإنًِّ-ملسو هيلع هللا ىلص- َّللاا
ِ  لؽٌرِ  ٌسُجدَ  أن أحًدا ٍد ب لزوِجها تسُجدَ  أن المرأةَ  ألَمرتُ  َّللاا ٌِدِه ال والاذي نَفُس محما

ي ًَ علَى لتٍَب لم تمنْعهُ" المرأةُ  تإّدِ َي حكا زوِجها ولو سؤلَها نفَسها َوه  .(ٕ)حكا ربِّها حتاى تإّدِ
ومعنى المتب أن العرب ٌعز عندهم وجود كرسً للوالدة فٌحملون نساءهم على المتب عند 

 . (ٖ)الوالدة، وفً بعض طرق معاذ : ونهى عن السجود للبشر وأمر بالمصافحة
–والذي علٌه جمهور أهل العلم ببل خبلؾ وال نزاع بٌنهم أن هذا السجود من معاذ  

كان سجود تحٌة ال عبادة إذ كٌؾ ٌجهل هذا الصحابً الجلٌل أن سجود العبادة  -رضً هللا عنه
 ال ٌنبؽً إال هلل.

ؾ وتجدر االشارة بؤن السجود كان فٌما مضى ٌستعمل تحٌة وإكراما كما فعل أبوا ٌوس 
وإخوته وكما فعلت المبلبكة آلدم هذا من باب التحٌة واإلكرام ولٌس من باب العبادة، وأما فً 

منع من ذلن وجعل السجود هلل وحده  -عز وجل-شرٌعة دمحم علٌه الصبلة والسبلم فإن هللا 
م سبحانه وتعالى وال ٌجوز أن ٌسجد ألحد ال لؤلنبٌاء وال ؼٌرهم، حتى دمحم علٌه الصبلة والسبل

منع أن ٌسجد له أحد وأخبر أن السجود هلل وحده سبحانه وتعالى، فعلم بهذا أن جمٌع أنواع 
العبادة كلها هلل وحده سبحانه وتعالى، ومن أعظمها السجود فإنه ذلن وانكسار هلل سبحانه وتعالى 
فهو من أفضل العبادات فبل ٌصرؾ لؽٌره من الناس ال لؤلنبٌاء وال للجن وال لئلنس وال 

 .ؽٌرهم، وهللا المستعانل
فسجدوا  [، أي:"ٔٔ}فََسَجُدوا إِالا إِْبِلٌَس لَْم ٌَكُْن ِمَن السااِجِدٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

جمٌعًا، لكنا إبلٌس الذي كان معهم لم ٌكن من الساجدٌن آلدم; حسًدا له على هذا التكرٌم 
 .(ٗ)العظٌم"
ٌمول: فسجد المبلبكة، إال إبلٌس فإنه لم ٌكن من الساجدٌن آلدم، حٌن  لال الطبري:" 

 .(ٔ)أمره هللا مع َمْن أمَر من سابر المبلبكة ؼٌره بالسجود"
                                                             

 .ٕٗٔ/ٔ(  المحرر الوجٌز: ٔ)
 (، حدٌث حسن صحٌح.٘ٔ٘ٔ( صحٌح ابن ماجة)ٕ)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٔ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
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 .(ٕ)لال ابن عطٌة: "وتلن معصٌة كفر ألنها عن معتمد فاسد صدرت" 
 .(ٖ)ٌب"لال ابن عثٌمٌن:" }فسجدوا{، أي: من ؼٌر تؤخٌر; فالفاء هنا للترتٌب، والتعم

 .(ٗ)فسمعوا كلهم وأطاعوا ، إال إبلٌس لم ٌكن من الساجدٌن" لال ابن كثٌر:"
لؽة : أبلس الرجل لُِطع به، وأبلس سكت، وأبلس من رحمة هللا ٌبس  «إبلٌس»ولفظة  

ً إبلٌس ألنه أبلس من رحمـة هللا ولٌـل : إبلٌس ال ٌنصـرؾ ألنه أعجمً معرفة،  وندم ومنه سُِمّ
ٌْرة  .(٘)والمبلس الساكت من الحزن أو الخوؾ،واإلببلس الَح

اإلٌاس من الخٌر والندُم  فٌمكن المول بؤن )إبلٌس( )إفِعٌل(، من اإلببلس، وهو 
[، أي: " أنهم ٗٗلوله جل ثناإه : ) فَإِذَا هُْم ُمْبِلسُوَن ( ]سورة األنعام :  ، ومن ذلن(ٙ)والحزن

اج(2)آٌسون من الخٌر، نادمون حزنًا"  : (1)، كما لال العجا
 ٌَا َصاحِ، َهْل تَْعِرُؾ َرْسًما ُمْكَرَسا؟         لَاَل : نَعَْم، أَْعِرفُهُ! َوأَْبلََسا 

 : (5)ولال رإبة 
 َوَحَضَرْت ٌَْوَم اْلَخِمٌِس األَْخَماْس          َوفًِ اْلُوُجوِه ُصْفَرةٌ َوإِْببلْس 

 ٌعنً به اكتباًبا وكسوفًا.
ل : كان اسم إبلٌس )الحارث(، وإنما سمً إبلٌس حٌن وأخرج الطبري " عن السُّّدّي ، لا 

 .(ٓٔ)أبلس متحًٌِّرا"
ولال ابن عباس:" إبلٌس ، أبلسه هللا من الخٌر كله ، وجعله شٌطانًا رجًٌما عموبة  

 .(ٔٔ)لمعصٌته"
وفً مفهوم الشرع  ال ٌُوجد تعرٌؾ اصطبلحً إلبلٌس فً الشرع، إذ هو مخلوق  

وهو رمُز الشّر عند كل شعب من الشعوب ودٌن من األدٌان معروؾ لدى األدٌان األخرى، 
وطابفة من الطوابؾ، وعلٌه نعّرؾ إبلٌس بؤنه :  الجاّن الذي أبى السجود آلدم حٌن خلمه هللا، 

فاستحك لعنته، وطُِرد من جنته، ووجبت له النار بعد إنظار هللا له إلى ٌوم المٌامة، وأُوِتً من 
 أحد من العالمٌن . وسابل اإلؼواء ما لم ٌُإتَ 

 : ألوال أربعةولد اختلؾ العلماء هل إبلٌس من الجن أم من المبلبكة، على 
 المول األول: أنه كان من المبلبكة:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن إبلٌس كان من المبلبكة فلما عصى هللا تعالى أخرجه من  
، (ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)وابن مسعود فً رواٌة عنه (ٕٔ)صؾ المبلبكة، ولال به من العلماء: ابن عباس

                                                                                                                                                                               
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .5ٖٔ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٓ -5ٕ/ٙ(لسان العرب:٘)
 .5ٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٓ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: 2)
، واللسان : )بلس( ، )كرس( . المكرس : الذي صار فٌه الكرس ، وهو  ٕٖ٘:  ٔ، والكامل  ٖٔ:  ٔ(دٌوانه 1)

 س الرجل : سكت ؼما وانكسر وتحٌر ولم ٌنطك .أبوال اإلبل وأبعارها ٌتلبد بعضها على بعض فً الدار . وأبل
، واللسان )بلس( ، ورواٌة دٌوانه " وعرفت ٌوم الخمٌس " . وبٌن البٌتٌن بٌت آخر هو : "  2ٙ( دٌوانه : 5)

ٌَْن التاَرالًِ األَْنفَاْس "   َولَْد نََزْت بَ
 55/ٔ(:ص2ٓٗ(تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 55/ٔ(:ص2ٖٓ(تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٗ/ٔ(:صٖٔٙ، وابن أبً حاتم)ٕٓ٘/ٔ(:ص1ٙٙتفسٌر الطبري)( أنظر: ٕٔ)
 .ٖٓ٘/ٔ(:ص11ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص5ٖٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
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، ورجحه ابن جرٌر الطبري بل (ٕ)، وسعٌد بن جبٌر وسعٌد بن المسٌب(ٔ)ودمحم بن إسحاق
 .(ٖ)وانتصر له، ورجحه البؽوي، ونسبه ابن عطٌة والمرطبً والشوكانً إلى أنه لول الجمهور

ُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالا إِْبِلٌَس أَبَى }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اسْ  واستدلوا أولبن بمول هللا تعالى: 
[، فلو لم ٌكن إبلٌس من المبلبكة لم ٌإمر بالسجود ولم َٖٗواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : 

 . ٌإاخذ بالعصٌان
 وهذا االستدالل ضعٌؾ جداً، فتنوعت إجابات العلماء عن هذا الدلٌل:

لٌس : " كان منهم ) أي من المبلبكة( باعتبار صورته ولٌس منهم لال ابن تٌمٌة عن إب -
 .(ٗ)" باعتبار أصله

ولال ابن كثٌر: "وذلن أنه )أي إبلٌس( كان لد توّسم بؤفعال المبلبكة وتشبه بهم وتعبد  -
 . (٘)وتنسن فلهذا دخل فً خطابهم، وعصى بالمخالفة"

المبلبكة ألنه كان معهم ولٌس منهم ٌبٌن ذلن آٌة ولال ابن عثٌمٌن : "وإنما استثناه هللا من  -
الكهؾ ) وكان من الجن ( .. ثم لال : وهذا االستثناء ٌسمى استثناء منمطعا،كما تمول : ) جاء 

 . (ٙ)الموم إال حمارا ( وهو كبلم عربً فصٌح فاستثنى الحمار من الموم وإن لم ٌكن منهم"
فً رواٌة أخرى والحسن  (2)علماء :ابن عباس"ولال به من ال الثانً: أنه من الجن:المول 

، (ٔٔ)وابن زٌد (ٓٔ)َشهر بن َحْوشب و (5)وسعد بن مسعود -صححه عنه ابن كثٌر -(1)البصري"
ورجحه ابن تٌمٌة والسٌوطً والزمخشري وابن كثٌر والشنمٌطً ـ صاحب األضواء ـ وابن 

 . (ٕٔ)عثٌمٌن والشٌخ أبو بكر الجزابري
العلم إلى أن إبلٌس وذرٌته لم ٌكونوا لط من المبلبكة، وٌدل على ولهذا ذهب عامة أهل  

 ذلن عدة أدلة:
أحدها: لول هللا تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالا إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ 

ٌاتَ  ٌَاَء ِمْن ُدوِنً َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظااِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَتاِخذُونَهُ َوذُّرِ هُ أَْوِل
[، فبٌن  هللا أن سبب فسمه كونه من الجن،أي أنه من عنصر أو من جنس آخر ؼٌر ٓ٘: 

)إال( هنا  المبلبكة، أما االستثناء فً لوله تعلى:) فََسَجُدوا إِالا إِْبِلٌَس(، فإنه استثناء منمطع أي أن
( إِالا َحِمًٌما َوَؼسااًلا ٕٗ}اَل ٌَذُولُوَن فٌَِها بَْرًدا َواَل َشَراًبا ) بمعنى )لكن(، وهو كموله تعالى:

[، هذا االستثناء منمطع ألن الحمٌم والؽساق لٌس من البرد والشراب ٕ٘ - ٕٗ({ ]النبؤ : ٕ٘)
 والمعنى: لكن ٌطعمون الحمٌم والؽساق.

تعالى: }َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إاِلا إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ والثانً: ولوله 
ٌَاَء ِمْن ُدوِنً َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظاالِ  ٌاتَهُ أَْوِل ِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ فَفََسَك َعْن أَْمِر َربِِّه أَفَتَتاِخذُونَهُ َوذُّرِ

 :٘ٓ.] 

                                                             

 .٘ٓ٘/ٔ(:ص5٘ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٗٓ٘/ٔ(:ص5ٕٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٙ٘/ 5:  المنثور للسٌوطً(راجع فً ذلن تفاسٌرهم عند آٌة البمرة والكهؾ .مع كتاب الدر ٖ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: ٗ)
 .2ٙٔ/٘( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 (.1ٓٔ( الفتاوى البن عثٌمٌن: رلم الفتوى: )ٙ)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٓ، و)ٙٓ٘/ٔ(:ص52ٙ(، و)5ٙٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: 1)
 .2ٓ٘/ٔ(:ص55ٙ( أنظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٓ٘-ٙٓ٘/ٔ(:ص51ٙسٌر الطبري)( أنظر: تفٓٔ)
 .1ٓ٘/ٔ(:ص2ٓٔ( أنظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
(راجع فً ذلن تفاسٌرهم عند آٌة البمرة والكهؾ كما سبك وٌضاؾ إلى هذه المصادر كتاب السٌوطً الدر ٕٔ)

ٌن وابن عثٌم ٖٙٗ/ ٗ، أما شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة فمد ذكر رأٌه فً مجموع الفتاوى  المنثور وتفسٌر ابن جرٌر
فً كتابه الذي أفرده لسورة الكهؾ عند آٌتها التً تحدثت عن لصة آدم وإبلٌس وكذا فً فتاوٌه ورلم الفتوى 

 (. ،أما السٌوطً فذكر رأٌه فً ) تفسٌر الجبللٌن1ٓٔ
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وهنا نص هللا أن له ذرٌة ٌعنً ) نسل( وهم الجن، والمبلبكة النسل لهم .فلو كان ملكا  
 . لم ٌكن له نسل

}لَاَل َما َمنَعََن أاَلا تَْسُجَد  والثالث: أن إبلٌس مخلوق من نار كما لال تعالى حاكٌا عن إبلٌس:
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن  [، والمبلبكة مخلولة ٕٔنَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ : إِْذ أََمْرتَُن لَاَل أَنَا َخ

من نور لما فً صحٌح مسلم عن عابشة رضً هللا عنها أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال:" خلمت المبلبكة من 
ة . ففرق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بٌن خلك المبلبك(ٔ)نور وخلك الجن من نار وخلك آدم مما ُوصؾ لكم"

 وخلك الجن.
 والرابع: لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها الاِذٌَن آَمنُوا لُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِلٌكُْم نَاًرا َولُوُدَها النااُس َواْلِحَجاَرةُ 

َ َما أََمَرهُْم َوٌَْفعَلُوَن َما ٌُْإَمُروَن{ ]التحرٌم : ٌَْها َمبَلبَِكةٌ ِؼبَلظٌ ِشَداٌد اَل ٌَْعُصوَن َّللاا [. فلو كان ٙ َعلَ
 . إبلٌس ملكا ماعصى هللا

والخامس:  أن الجن الذٌن هم ذرٌة إبلٌس، لهم شهوة للطعام والشراب وؼٌره، ولٌس 
 : للمبلبكة شهوة دل على ذلن عدة نصوص منها

ـ أن الجن سؤلوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما اجتمعو به عن طعامهم فمال: "كل عظم ذكر اسم هللا علٌه 
ً أٌدٌكم أوفر ماٌكون لحما، وكل بعرة علؾ لدوابكم..فبلتستنجو بهما فإنهما طعام إخوانكم ٌمع ف

 .(ٕ)الجن "
}َوإِْذ لُْلنَا ِلْلَمبَلبَِكِة اْسُجُدوا آِلَدَم فََسَجُدوا إِالا إِْبِلٌَس َكاَن ِمَن اْلِجّنِ فَفََسَك َعْن  ـ لوله تعالى:

ٌاتَهُ أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِنً َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظااِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ : أَْمِر َربِِّه أَفَتَتاِخذُونَهُ وَ  [، ٓ٘ذُّرِ
 . والذرٌة البد لها من شهوة

{ ]الرحمن :  ـ لوله تعالى:  [ٙ٘}فٌِِهنا لَاِصَراُت الطاْرِؾ لَْم ٌَْطِمثُْهنا إِْنٌس لَْبلَُهْم َواَل َجانٌّ
 . (ٖ)لشٌطان ٌؤكل بشماله وٌشرب بشماله"ـ حدٌث: "فإن ا

فالمبلبكة من صفتهم أنهم ال ٌعصون هللا ما أمرهم وٌسبحون اللٌل وال ٌفترون، وما فعله 
 إبلٌس ٌعد معصٌة وال ٌتناسب مع صفات المبلبكة.

 . والمول الثالث: أن إبلٌس كان أصله من المبلبكة فمسخه هللا من الجن لما عصاه
 . ، ودلٌل هذا المول : أنه تفسٌر صحابً(ٗ)العلماء: ابن عباس فً رواٌةلال به من 

فً هذه المسؤلة، فمال:" الشٌطان  -رحمه هللا -والمول الرابع: وهو لول أشار إلٌه الشٌخ ابن تٌمٌة
،  ولكن هذا (٘)كان من المبلبكة باعتبار صورته ولٌس منهم باعتبار أصله وال باعتبار مثاله"

 لٌه دلٌل.المول لٌس ع
وهو الذي علٌه . والراجح : أن إبلٌس لم ٌكن من المبلبكة، وهو الصحٌح، لموة أدلته 

 .-وهللا تعالى أعلم-المحممون من أهل العلم
 الفوابد:

                                                             

 (.٘٘ٔٙ(، وابن حبان )ٖ٘ٔ/ ٙ(، وأحمد )55ٕٙ(مسلم )ٔ)
( من طرٌك  5ٓٔ - 1ٓٔ/ٔ( والبٌهمً )  1ٕوابن خزٌمة فً " صحٌحه " ) رلم  ( ٖٙ/ٕ ) مسلم (أخرجهٕ)

سؤلت علممة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول  : طرٌك عبد األعلى بن عبد األعلى عن داود عن عامر لال
الجن  لٌلة هللا ملسو هيلع هللا ىلص لٌلة الجن ؟ لال فمال علممة : أنا سؤلت ابن مسعود فملت : هل شهد أحد منكم مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟ لال : ال، ولكنا كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات لٌلة ففمدناه، فالتمسناه فً األودٌة والشعاب، فملنا : استطٌر أواؼتٌل،
لال : فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من لبل ) حراء (، لال : فملنا : ٌا رسول هللا فمدنان 

فبتنا بشر لٌلة بات بها لوم، فمال : أتانً داعً الجن فذهبت معه، فمرأت علٌهم المرآن، لال :  فطلبنان فلم نجدن،
وسؤلوه الزاد، فمال : فذكره، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : فبل تستنجوا بهما،  .فانطلك بنا فؤرانا آثارهم وآثار نٌرانهم

ً: سلسلة األحادٌث الضعٌفة والموضوعة وأثرها السٌا فً .) وضعفه األلبان" فإنهما طعام إخوانكم من الجن
 (.ٖٖٔ/  ٖاألمة " )

 .ٕٕٓٓ(رواه مسلم برلم ٖ)
 .٘ٙ٘/ 5( الدر المنثور للسٌوطً: ٗ)
 .ٖٙٗ/ٗ( مجموع الفتاوى: ٘)
 



5ٔ 
 

من فوابد اآلٌة: أن عنصر أجسامنا مخلوق منذ أول خلمه تعالى السموات وأن أرواحنا  -ٔ
علٌها العهد وهكذا، وال تدل على خلك األرواح وهً أنفسنا مخلولة منذ أخذ هللا تعالى 

لبل األجساد خلما مستمرا، وإنما ؼاٌتها أن تدل على إخراج صورهم وأمثالهم فً صور 
الذر واستنطالهم ثم ردهم إلى أصلهم أن صح الخبر بذلن والذي صح إنما هو إثبات 

 .(ٔ)المدر السابك وتمسٌمهم إلى شمً وسعٌد
مٌة : "ورح اآلدمً مبدعة باتفاق سلؾ األمة وأبمتها لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌ

وسابر أهل السنة، ولد حكى إجماع العلماء على أنها مخلولة ؼٌر واحد من أبمة 
 .(ٕ)المسلمٌن"

ولال تلمٌذه العبلمة ابن المٌم: "والذي ٌدل على خلمها وجوه". وذكر اثنً عشر 
 .(ٖ)وجها

فمد كان فً  -علٌه السبلم -ومنها: أن الصراع بٌن الحك والباطل منذ خلك هللا آدم -ٕ
 صراع مع إبلٌس الذي أمره هللا بالسجود آلدم فؤبى واستكبر وتوعد بإؼواء آدم وذرٌته. 

 ومنها:خطر الكبر على اإلنسان. -ٖ
له تعظٌما ومنها: بٌان فضل آدم على المبلبكة; وجهه أن هللا أمر المبلبكة أن ٌسجدوا  -ٗ

 له.
ومنها: أن السجود لؽٌر هللا إذا كان بؤمر هللا فهو عبادة; ألن هلل تعالى أن ٌحكم بما شاء;  -٘

ولذلن لما امتنع إبلٌس عن هذا كان من الكافرٌن; ولد استدل بعض العلماء بهذه اآلٌة 
ٌؾ على كفر تارن الصبلة; لال: ألنه إذا كان إبلٌس كفر بترن سجدة واحدة أمر بها، فك

عن ترن الصبلة كاملة؟ ! وهذا االستدالل إن استمام فهو هو; وإن لم ٌستمم فمد دلت 
نصوص أخرى من الكتاب، والسنة، وألوال الصحابة على كفر تارن الصبلة كفرا أكبر 

 مخرجا عن الملة.
وٌدل على أن المحرم إذا أمر هللا تعالى به كان عبادة لصة إبراهٌم علٌه السبلم، 

 أن ٌذبح ابنه إسماعٌل فامتثل أمر هللا; ولكن هللا رحمه، ورحم ابنه برفع حٌن أمره هللا
ذلن عنهما، حٌث لال تعالى: }فلما أسلما وتله للجبٌن * ونادٌناه أن ٌا إبراهٌم * لد 

[; ومن المعلوم أن ٘ٓٔ. ٖٓٔصدلت الرإٌا إنا كذلن نجزي المحسنٌن{ ]الصافات: 
 لما أمر هللا عز وجل به كان امتثاله عبادة.لتل االبن من كبابر الذنوب، لكن 

ومن فوابد اآلٌة: أن إبلٌس. والعٌاذ باهلل. جمع صفات الذم كلها: اإلباء عن األمر;  -ٙ
واالستكبار عن الحك، وعلى الخلك; والكفر; إبلٌس استكبر عن الحك; ألنه لم ٌمتثل أمر 

[; فاستكبر فً نفسه، ٕٔاؾ: هللا; واستكبر على الخلك; ألنه لال: }أنا خٌر منه{ ]األعر
 وحمر ؼٌره; و"الكبر" بطر الحك، وؼمط الناس.

 تنبٌه: -
إن لال لابل: فً اآلٌة إشكال. وهو أن هللا تعالى لما ذكر أمر المبلبكة بالسجود، وذكر 

 أنهم سجدوا إال إبلٌس; كان ظاهرها أن إبلٌس منهم; واألمر لٌس كذلن؟ .
فً أعمالهم ظاهرا، فكان توجٌه األمر  والجواب: أن إبلٌس كان مشاركا لهم

شامبل له بحسب الظاهر; ولد ٌمال: إن االستثناء منمطع; واالستثناء المنمطع ال ٌكون فٌه 
 المستثنى من جنس المستثنى منه.

 
 المرآن

                                                             
 .2ٔٔانظر الروح، البن لٌم: (ٔ)
 .ٕٙٔ/ ٗمجموع الفتاوى: (ٕ)
 وما بعدها. ٙٗٔانظر: الروح: (ٖ)
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ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَارٍ  ({ َٕٔوَخلَْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن ) }لَاَل َما َمنَعََن أاَل  تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُن لَاَل أَنَا َخ
 [ٕٔ]األعراف : 

 التفسٌر:
لال تعالى منكًرا على إبلٌس تَْرَن السجود: ما منعن أال تسجد إذ أمرتن؟ فمال إبلٌس: أنا أفضل 

 منه خلمًا; ألنً مخلوق من نار، وهو مخلوق من طٌن. فرأى أن النار أشرؾ من الطٌن.
لال تعالى منكًرا  [، أي:"ٕٔأاَلا تَْسُجَد إِْذ أََمْرتَُن{ ]األعراؾ : }لَاَل َما َمنَعََن لوله تعالى: 

 .(ٔ)على إبلٌس تَْرَن السجود: ما منعن أال تسجد إذ أمرتن؟"
لال الطبري:" وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن لٌله إلبلٌس، إذ عصاه فلم ٌسجد آلدم  

شًء منعن أن تدع السجود آلدم }إذ أمرتن{، أن إذ أمره بالسجود له. ٌمول: لال هللا إلبلٌس: أّي 
 .(ٕ)تسجد"

 فإن للت: لم سؤله عن المانع من السجود، ولد علم ما منعه؟  لال صاحب الكشاؾ:" 
للت: للتوبٌخ، وإلظهار معاندته وكفره وكبره وافتخاره بؤصله وازدرابه بؤصل آدم، 

أن سجود الفاضل للمفضول خارج وأنه خالؾ أمر ربه معتمدا أنه ؼٌر واجب علٌه، لما رأى 
 .(ٖ)من الصواب"

ٌٌْر ِمْنهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فمال إبلٌس: أنا أفضل منه  [، أي:"ٕٔ}لَاَل أََنا َخ
 .(ٗ)خلمًا"

 .(٘)لال الطبري:" ٌمول: لال إبلٌس: أنا خٌر من آدم" 
ألنً مخلوق من  [، أي:"ٕٔعراؾ : }َخلَْمتَِنً ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األلوله تعالى: 

 .(ٙ)نار، وهو مخلوق من طٌن"
لال الطبري:" إنه خبٌر من هللا جل ثناإه عن جواب إبلٌس إٌاه إذ سؤله: ما الذي منعه  

من السجود آلدم، فؤحوجه إلى أن ال ٌسجد له، واضطره إلى خبلفه أمَره به، وتركه طاعته أّن 
ًٌْدا،  وألوى المانَع كان له من السجود،  ًَ له إلى خبلفه أمر ربه فً ذلن: أنه أشد منه أ والداع

منه لوة، وأفضل منه فضبل لفضل الجنس الذي منه خلك، وهو الناُر، على الذي خلك منه آدم،  
وهو الطٌن. فجهل عدّو هللا وجه الحك، وأخطؤ سبٌل الصواب. إذ كان معلوًما أن من جوهر 

ا، والذي فً جوهرها من ذلن هو الذي حمَل النار الخفة والطٌش واالضطر اب واالرتفاع علوًّ
الخبٌث بعد الشماء الذي سبك له من هللا فً الكتاب السابك، على االستكبار عن السجود آلدم، 
واالستخفاؾ بؤمر ربه، فؤورثه العطَب والهبلَن. وكان معلوًما أن من جوهر الطٌن الرزانة 

ت، وذلن الذي هو فً جوهره من ذلن، كان الداعً آلدم بعد واألناة والحلم والحٌاء والتثبُّ 
السعادة التً كانت سبمت له من ربه فً الكتاب السابك، إلى التوبة من خطٌبته، ومسؤلته رباه 

، ٌعنٌان «أول َمْن لاَس إبلٌس»العفَو عنه والمؽفرة. ولذلن كان الحسن وابن سٌرٌن ٌموالن: 
الذي ذكرنا من خطؤ لوله، وبعده من إصابة الحك، فً الفضل بذلن: المٌاَس الخطؤ، وهو هذا 

الذي خص هللا به آدم على سابر خلمه: من خلمه إٌاه بٌده، ونفخه فٌه من روحه، وإسجاده له 
المبلبكة، وتعلٌمه أسماء كّلِ شًء، مع سابر ما خصه به من كرامته. فضرب عن ذلن كلِّه 

ُخلك من نار وخلك آدم من طٌن!! وهو فً ذلن أًٌضا  الجاهُل صفًحا، ولصد إلى االحتجاج بؤنه
له ؼٌر كؾء، لو لم ٌكن آلدم من هللا جل ذكره تكرمة شًء ؼٌره، فكٌؾ والذي خّص به من 

 .(2)كرامته ٌكثر تعداده، وٌمّل إحصاإه؟"

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٓ-15/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٖ-ٕٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
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. (ٔ)لال ابن سٌرٌن:" أّول من لاس إبلٌس، وما عُبِدت الشمس والممر إال بالمماٌٌس" 
 .(ٕ)حسن نحو ذلن"وروي عن ال

لما خلك هللا آدم لال للمبلبكة الذٌن كانوا مع إبلٌس خاصة، دون  لال ابن عباس:" 
المبلبكة الذٌن فً السموات:}اسجدوا آلدم{، فسجدوا كلهم أجمعون إال إبلٌس استكبر، لما كان 

ألوى خلًما، حداث نفسه، من كبره واؼتراره، فمال: ال أسجد له، وأنا خٌر منه، وأكبر سنًّا، و
 .(ٖ)خلمتنً من نار وخلمته من طٌن! ٌمول: إّن النار ألوى من الطٌن"

 .(ٗ)مجاهد لوله: "}خلمتنً من نار{، لال: ثم جعل ذرٌته من ماء"وروي عن  
فإن للت: كٌؾ ٌكون لوله أنا خٌر منه جوابا لما منعن، وإنما  لال صاحب الكشاؾ:" 

 الجواب أن ٌمول: منعنً كذا؟ 
استؤنؾ لصة أخبر فٌها عن نفسه بالفضل على آدم، وبعلة فضله علٌه، وهو أن  للت: لد

أصله من نار وأصل آدم من طٌن، فعلم منه الجواب وزٌادة علٌه، وهً إنكار لؤلمر واستبعاد 
أن ٌكون مثله مؤمورا بالسجود لمثله، كؤنه ٌمول: من كان على هذه الصفة كان مستبعدا أن ٌإمر 

 .(٘)بما أمر به"
وأجمعوا على أنه لٌس ألحد من الخلك االعتراض على هللا  لال ابو الحسن األشعري:"

ً لما ٌشاء منها ؼٌر مملون  تعالى فً شًء من تدبٌره، وال إنكار لشًء من فعله إْذ كان مالكا
وأنه تعالى حكٌم لبل أن ٌفعل سابر األفعال، وأن جمٌع ما ٌفعله ال ٌخرجه عن الحكمة، وأن من 

لٌه فً أفعاله متبع لرأي الشٌطان حٌن امتنع من السجود آلدم علٌه السبلم وزعم أن ٌعترض ع
ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن  ذلن فساد فً التدبٌر وخروج من الحكمة حٌن لال: }أَنَا َخ

 .(ٙ)ِطٌٍن{"
 الفوابد:

االمتناع واالستكبار مستخدماً فً ذلن ضرر المٌاس الفاسد، ٌإخذ من رّد ابلٌس لعنه هللا  -ٔ
لٌاسه الفاسد: إن النار أشرؾ من الطٌن! وهو بهذا ٌنصب نفسه نداً هلل سبحانه وتعالى: 

 هللا ٌمول كذا. فٌمول إبلٌس أنا أرى كذا. ولذلن استحك اللعنة والطرد من رحمة هللا.
لن المولى وهنا بدأ انمسام الناس إلى فرٌك الهدى وفرٌك الضبلل كما ذكر ذ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصٌٌر } ]سورة  ْإِمٌن َوَّللاا سبحانه: }ُهَو الاِذي َخلَمَكُْم فَِمنكُْم َكافٌِر َوِمنكُم مُّ
[، فؤما الفرٌك الذي أجاب دعوة الرسل وآمن بكتب هللا المنزلة ورسله ٕالتؽابن: 

ذي أعرض واستكبر فهم المبعوثٌن رحمة للناس فهإالء أولٌاء الرحمن، وأما الفرٌك ال
 أولٌاء الشٌطان.

 ومن الفوابد: أن الفرق الثبلث التً انحرفت فً المدر، هم: -ٕ
المجوسٌة: وهم الذٌن أنكروا المدر وألروا بالشرع، وسُّموا بذلن ألنهم أثبتوا خالماً  -أوال: -

 ؼٌر هللا وهو العبد; حٌث زعموا أنه خالك لفعله.
وا بالمدر ولكنهم ؼلوا فٌه حتى أنكروا األمر والنهً، المشركٌة: وهم الذٌن ألر -ثانٌا: -

فصادموا الشرع بالمدر وسموا بذلن ألنهم احتجوا على تعطٌل الشرع بالمدر، كما لال 
ٍء{  ًْ ْمنَا ِمْن َش ُ َما أْشَرْكنَا َوال آبَاُإنَا َوال َحرا المشركون فٌما حكى هللا عنهم: }لَْو َشاَء َّللاا

 [ .1ٗٔ]األنعام: 
اإلبلٌسٌة: وهم الذٌن ألروا باألمرٌن ـ الشرع والمدر ـ ولكنهم طعنوا فً حكمة هللا  -ثا:ثال -

تعالى وعدله، وسموا بذلن لمشابهتهم إلبلٌس فً طعنه فً حكمة هللا تعالى وعدله، حٌث 

                                                             
 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٖ٘٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص1ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٓ/ٕالكشاؾ: (٘)
 .ٗ٘ٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب األبواب:(ٙ)
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ٌٌْر ِمْنهُ َخلَْمتَِنً ِمْن نَاٍر َوَخلَْمتَهُ ِمْن طِ  ٌٍن{ لال هللا تعالى حكاٌة عن إبلٌس: }أنَا َخ
[ ، فهنا ألر إبلٌس ٔٙ[ ، وكذلن: }أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَْمَت ِطٌنًا{ ]اإلسراء: ٕٔ]األعراؾ: 

 بخلك هللا تعالى ولدرته،
وكذلن ألر بشرعه، ولكنه طعن فً حكمة هللا وعدله; ألنه أمره بالسجود لمن 

 هو دونه بزعمه.
 االنحراؾ هو اإلعراض عن تدبر كبلم هللا ورسوله.أن سبب  -ٖ

لال ابن أبً العز: "وكل من لال برأٌه وذوله وسٌاسته مع وجود النص، أو 
ٌٌْر ِمْنهُ  عارض النص بالمعمول فمد ضاهى إبلٌس حٌث لم ٌسلم ألمر ربه بل لال: }أَنَا َخ

". ولال تعالى: }َمْن ٌُِطِع َٕٔخلَْمتَنًِ ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ "سورة األعراؾ: اآلٌة
سُ  ٌِْهْم َحِفٌظاً{ "سورة النساء: اآلٌةالرا َ َوَمْن تََولاى فََما أَْرَسْلَناَن َعلَ ". 1ٓوَل فَمَْد أََطاَع َّللاا

 ُ ُ َوٌَْؽِفْر لَكُْم ذُنُوبَكُْم َوَّللاا َ فَاتابِعُونًِ ٌُْحبِْبكُُم َّللاا  َؼفُوٌر ولال تعالى: }لُْل إِْن كُْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاا
ُموَن ٖٔرة آل عمران: اآلٌةَرِحٌٌم{ "سو ". ولال تعالى: }فَبل َوَربَِّن ال ٌُْإِمنُوَن َحتاى ٌَُحّكِ

ٌَْت َوٌَُسلُِّموا تَْسِلٌماً{ "سورة  ا َلَض ٌْنَُهْم ثُما ال ٌَِجُدوا فًِ أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِمما فٌَِما َشَجَر بَ
 ".٘ٙالنساء: اآلٌة

ٌحكموا نبٌه وٌرضوا بحكمه وٌسلموا  ألسم سبحانه بنفسه أنهم ال ٌإمنون حتى
 .(ٔ)تسلٌما" 

وٌهملونه، بل ٌعملونه فً  (ٕ)لكن لٌس معنى ذلن أن السلؾ ٌرفضون العمل 
عالم الشهادة ال فً عالم الؽٌب إال على سبٌل اإلجمال دون التفصٌل، وال ٌثبتون بالعمل 

 حكما شرعٌا، فعندهم للعمل مع الشرع حالتان ال ثالث لهما:
ة األولى: أن ٌدل على ما دل علٌه الشرع فٌكون شاهدا أو مإٌدا ومصدلا فٌحتجون الحال -

حٌنبذ بداللة العمل على من خالؾ الشرع. وفً المرآن من هذا النوع أي من األدلة 
 العملٌة شًء كثٌر كؤدلة التوحٌد والنبوة والمعاد، فتلن األدلة هً عملٌة شرعٌة.

ل علٌه السمع ٌعلم بالعمل أٌضا، والمرآن ٌبٌن لال ابن تٌمٌة: " إن كثٌرا مما د
 ما ٌستدل به العمل وٌرشد إلٌه وٌنبه علٌه كما ذكر هللا ذلن فً ؼٌر موضع.

فإنه سبحانه وتعالى بٌن من اآلٌات الدالة علٌه وعلى وحدانٌته ولدرته وعلمه 
وؼٌر ذلن ما أرشد العباد إلٌه، ودلهم علٌه، كما بٌن أٌضا ما دل على نبوة 

 أنبٌابه، وما دل على المعاد وإمكانه، فهذه المطالب هً شرعٌة من جهتٌن:
 من جهة أن الشارع أخبر بها.

ومن جهة أنه بٌن األدلة العملٌة التً ٌستدل بها علٌها، واألمثال المضروبة فً 
المرآن هً ألٌسة عملٌة، ولد بسطت فً ؼٌر هذا الموضع، وهً أٌضا عملٌة من جهة 

 .(ٖ)بالعمل أٌضا"أنها تعلم 
الحالة الثانٌة: أن ال ٌدل على ما دل علٌه الشرع ال نفٌا وال إثباتا، فحكم العمل إذا جواز  -

ما جاء به الشرع. أما أن ٌدل العمل على خبلؾ ما جاء به الشرع فٌكون معارضا له 
فهذا ما ال ٌكون مع صحة النمل، ولهذا لال أهل السنة: إن العمل الصرٌح ال ٌعارض 

 لنمل الصحٌح، ولالوا: "إن الرسل جاإوا بمحارات العمول ال بمحاالت العمول".ا
أي أن الرسل ال ٌخبرون بما ٌحٌله العمل، ولكن ٌخبرون بما ٌجٌزه العمل 

 .(ٗ)وٌحار فٌه، وهذا تحدٌد مولؾ أهل السنة من العمل مع الشرع
أن إبلٌس هو أبو الجن وذلن هو ظاهر المرآن وال معارض له ممبول فإن ومن الفوابد:  -ٗ

ٌر  ٌْ هللا سبحانه لد أخبر فً كتابه عن إبلٌس أنه اعترض على السجود بموله: }لَاَل أََنا َخ
                                                             

 .5ٔٔ، 5ٓٔشرح العمٌدة الطحاوٌة ص(ٔ)
 .العمل عند السلؾ آلة التمٌٌز واإلدران والعلم والعمل(ٕ)
 .11/ٖمجموع الفتاوى :(ٖ)
 .1ٕ٘-1ٓ٘انظر: أصول الدٌن عند اإلمام أبً حنٌفة: (ٗ)
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[، فهو ٌتحدث عن خلمه هو ال عن ِٕٔمْنهُ َخلَْمتَِنً ِمْن نَاٍر َوَخَلْمتَهُ ِمْن ِطٌٍن{ ]األعراؾ:
ٌَاَء ِمْن  ؼٌره من أب ٌاتَهُ أَْوِل أو جد فؤول الجن خلما هو إبلٌس وهو أبوهم }أَفَتَتاِخذُونَهُ َوذُّرِ

[ ،كما أن أول اإلنس خلما هو آدم ُٓ٘دونًِ َوهُْم لَكُْم َعُدوٌّ بِبَْس ِللظااِلِمٌَن بََداًل{ ]الكهؾ:
ْنَسا َن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن وهو أبوهم وإبلٌس لد خلك لبل آدم }َوَلمَْد َخلَْمنَا اإْلِ

 [2ٕ - ٕٙ({ ]الحجر:2ٕ( َواْلَجانا َخلَْمَناهُ ِمْن لَْبُل ِمْن نَاِر الساُموِم )ٕٙ)
لال الحسن البصري رحمه هللا:" ما كان إبلٌس من المبلبكة طرفة عٌن لط، 

 .(ٔ)وإنه ألصل الجن، كما أن آدم أصل اإلنس"
 .(ٕ)إسناد صحٌح عن الحسن "لال ابن كثٌر:" وهذا 
 :(ٖ)-رحمه هللا-لال ابن المٌم

 واسؤل أبا الجن اللعٌن أتعرؾ                       الخبلق أم أصبحت ذا نكران
 .(ٗ)ولال ابن حجر فً الفتح:" إبلٌس ألنه أبو الجن كلهم "

وكل لول ؼٌر هذا ؼٌر فإنه معارض لظاهر المرآن كما أن مستنده النمل عن بنً 
إسرابٌل فمرة ٌنسب إلى حً من المبلبكة وأخرى إلى الجن ولكن اصطفى فكان بٌن المبلبكة 
... إلى ؼٌر ذلن من األلوال، والمسؤلة سمعٌة ال مجال للرأي فٌها، ومثلها ال ٌستند فٌه على 
اإلسرابٌلٌات، وتجدر اإلشارة إلى أنها لد وردت مجموعة من الرواٌات عن المتمدمٌن فً إبلٌس 

ٌفٌة نسبته إلى الجن، وتحدٌد مهمته، وذكر عبادته، وكٌفٌة انتماله، إلى السماء وتسمٌته، وؼٌر وك
 ذلن، ومصدر ذلن وهللا أعلم اإلسرابٌلٌات.

لال ابن كثٌر فً تفسٌره:" لد روي فً هذا آثار كثٌرة عن السلؾ، وؼالبها من 
منها. ومنها ما لد ٌمطع بكذبه لمخالفته اإلسرابٌلٌات التً تنمل لٌنظر فٌها، وهللا أعلم بحال كثٌر 

للحك الذي بؤٌدٌنا، وفً المرآن ؼنٌة عن كل ما عداه من األخبار المتمدمة; ألنها ال تكاد تخلو من 

 .(٘)تبدٌل وزٌادة ونمصان، ولد وضع فٌها أشٌاء كثٌرة"
 وحٌنبذ فبل داعً للعدول عن ظاهر المرآن.

ود إبلٌس بٌن المبلبكة وهو لٌس منهم، فاهلل لد وبهذا المول ٌزول اإلشكال عن كٌفٌة وج
خلمه وجعله بٌنهم، كما أنه خلك آدم وجعله فً الجنة ثم أنزل الجمٌع إلى األرض جزاءا وابتبلء، 

 .(ٙ)هذا بالنسبة ألبً الجن
 المرآن

اِغِرٌَن )}لَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما ٌَكُوُن لََن أَْن تَتََكب َر فٌَِها فَاْخُرْج إِن َن  ({ ]األعراف : ِٖٔمَن الص 
ٖٔ] 

 التفسٌر:
لال هللا إلبلٌس: فاهبط من الجنة، فما ٌصح لن أن تتكبر فٌها، فاخرج من الجنة، إنن من الذلٌلٌن 

 الحمٌرٌن.
لال هللا إلبلٌس: فاهبط من  [، أي:"ٖٔ}لَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)الجنة"
 .(1)الطبري:" ٌعنً: من الجنة"لال  

                                                             
 .ٙٓ٘/ٔ(:ص5ٙٙأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٔ/ ٔتتفسٌر ابن كثٌر :(ٕ)
 .5نونٌة ابن المٌم ) الكافٌة الشافٌة(: (ٖ)
 .5ٖٙ/ ٙط دار المعرفة ) -فتح الباري شرح صحٌح البخاري(ٗ)
 .1ٙٔ/ ٘تفسٌر ابن كثٌر : (٘)
 .ٙ٘-٘٘انظر: اإلٌمان بالجن بٌن الحمٌمة والتهوٌل: (ٙ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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من السماء التً هً مكان المطٌعٌن المتواضعٌن من المبلبكة،  لال الزمخشري:أي:"
 .(ٔ)إلى األرض التً هً ممر العاصٌن المتكبرٌن من الثملٌن"

ٌمول تعالى مخاطًبا إلبلٌس بؤمر لدري كونً:} فَاْهبِْط ِمْنَها {، أي :  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕ)بسبب عصٌانن ألمري، وخروجن عن طاعتً"

 [، أربعة وجوه:ٖٔ}لَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى: 
 .(ٖ)أحدهما : أنه أُْهبِط من السماء ألنه كان فٌها ، لاله الحسن

 . (ٗ)به: من الجنة والثانً : أراد
نٌِاِة التً استوجبها  والثالث : أنه أهبط من المنزلة الرفٌعة التً استحمها بطاعة هللا إلى المنزلة الدا

 .(٘)لمعصٌته ، لاله ابن بحر
لما طرده; أخرجه من األرض إلى جزابر  -تعالى  -أراد به: من األرض; فإن هللا  والثالث:

البحر، وكان من لبل له ملن األرض، حتى لٌل: إنه ال ٌدخل األرض إال خابفا، سارلا، على 
 .(ٙ)هٌبة شٌخ علٌه أطمار. ذكره السمعانً

فما ٌصح لن أن تتكبر  [، أي:"ٖٔعراؾ : }فََما ٌَُكوُن لََن أَْن تَتََكباَر فٌَِها{ ]األلوله تعالى: 
 .(2)فً الجنة"
لال الطبري:" ٌمول: فلٌس لن أن تستكبر فً الجنة عن طاعتً وأمري، فإن لال لابل:  

هل ألحد أن ٌتكبر فً الجنة؟ لٌل: إن معنى ذلن بخبلؾ ما إلٌه ذهبَت، وإنما معنى ذلن: فاهبط 
هللا، فؤما ؼٌرها، فإنه لد ٌسكنها المستكبر عن أمر  من الجنة، فإنه ال ٌسكن الجنة متكبر عن أمر

 .(1)هللا، والمستكٌن لطاعته"
، «الجنة»عابد إلى -فٌَِها{ فً لوله:}–لال كثٌر من المفسرٌن : الضمٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)وٌحتمل أن ٌكون عابًدا إلى المنزلة التً هو فٌها فً الملكوت األعلى "

اِؼِرٌَن{ ]األعراؾ : }فَاْخُرْج لوله تعالى:  فاخرج من الجنة، إنن  [، أي:"ٖٔإِناَن ِمَن الصا
 .(ٓٔ)من الذلٌلٌن الحمٌرٌن"

ؽَار والذّل   لال الطبري:" ٌمول: فاخرج من الجنة، إنن من الذٌن لد نالهم من هللا الصا
 .(ٔٔ)والَمهانة"
مكافؤة لمراده  أي : الذلٌلٌن الحمٌرٌن ، معاملة له بنمٌض لصده ، لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)بضده"

من أهل الصؽار والهوان على هللا وعلى أولٌابه لتكبرن، كما  لال الزمخشري:أي:"
تمول للرجل: لم صاؼرا، إذا أهنته. وفً ضده: لم راشدا. وذلن أنه لما أظهر االستكبار ألبس 

انتعش أنعشن ، ولال: (ٖٔ)من تواضع هلل رفع هللا حكمته »الصؽار. وعن عمر رضى هللا عنه: 
 .(ٕ)"(ٔ)«هللا إلى األرض (ٗٔ)هللا. ومن تكبر وعدا طوره وهصه

                                                             
 .5ٓ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٗٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٗٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .5ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .فً الصحاح: حكمة اللجام ما أحاط بالحنن.(ٖٔ)
 .الرخو وشدة الوطء على األرض، كذا فً الصحاح.أى ؼمزه إلى األرض والوهص: كسر الشًء (ٗٔ)
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 .(ٖ)، هو الذل"«الصؽار» لال السدي:" 
 الفوابد:
استكبار إبلٌس: الذل األبدي الذي ال عز بعده: }لال فاهبط منها من فوابد اآلٌة: ان عالبة  -ٔ

 [.ٖٔ]األعراؾ: فما ٌكون لن أن تتكبر فٌها فاخرج إنن من الصاؼرٌن{ 
ومن الفوابد: أن هللا سبحانه وتعالى تكلم هللا مع اللعٌن إبلٌس، فمال هللا تعالى: هللا تعالى:  -ٕ

 [. ٖٔ}لَاَل فَاْهبِْط ِمْنَها فََما ٌَكُوُن لََن أَْن تَتََكباَر فٌَِها{ ]األعراؾ:
وأن فهذا إثبات واضح جلً بنص لطعً متواتر على أن هللا تكلم مع مخلولاته، 

 هللا جل وعبل ٌسمع من ٌشاء بصوته جل وعبل.
 المرآن

 [ٗٔ({ ]األعراف : ٗٔ}لَاَل أَْنِظْرنًِ إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن )
 التفسٌر:

حٌنما ٌبس من رحمته: أمهلنً إلى ٌوم البعث; وذلن ألتمكن من  -جل وعبل-لال إبلٌس هلل 
 إؼواء َمن ألدر علٌه من بنً آدم.

جل -لال إبلٌس هلل  [، أي:"ٗٔأَْنِظْرِنً إَِلى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]األعراؾ :  }لَالَ لوله تعالى: 
 .(ٗ)حٌنما ٌبس من رحمته: أمهلنً إلى ٌوم البعث" -وعبل

 .(٘)لال السمعانً:" أي: أمهلنً ، سؤل المهلة إلى المٌامة" 
سؤل النظرة واإلمهال إلى ٌوم البعث والحساب. طلب أال ٌموت، ألن  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)ٌوم البعث ال موت بعده"
لال الطبري:" أي: أّخرنً وأّجلنً، وأنسْا فً أجلً، وال تمتنً إلى ٌوم ٌبعث  

الخلك...وهذه أًٌضا َجْهلة أخرى من َجَهبلته الخبٌثة. سؤل ربه ما لد علم أنه ال سبٌل ألحد من 

هللا إلٌه. وذلن أنه سؤل الناِظرة إلى لٌام الساعة، وذلن هو ٌوم ٌبعث فٌه الخلك. ولو أعطً خلك 
 .(2)ما سؤل من الناِظرة، كان لد أعطً الخلوَد وبماًء ال فناء معه، وذلن أنه ال موت بعد البعث"

موت أراد بذلن أن ٌجد فسحة إلؼوابهم وٌؤخذ منهم ثؤره وٌنجو من ال لال أبو السعود:" 
 .(1)الستحالته بعد ٌوم البعث"

 [، وجهان:ٗٔ}لَاَل أَْنِظْرنًِ إَِلى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى: 
 وبة إلى البعث وهو ٌوم المٌامة .أحدهما : أنه سؤله اإلنظار بالعم

َب  ٌْ والثانً : أنه سؤله اإلنظار بالحٌاة إلى ٌوم ٌبعثون وهو ٌوم المٌامة لببل ٌذوق الموت ، فَؤُِج
باإلنظار إلى ٌوم الولت المعلوم، وهً النفخة األولى لٌذوق الموت بٌن النفختٌن، وهو أربعون 

 .(5)سنة ، لاله الكلبً 
 الفوابد:
 المعرفة. االعتماد فرع منمن فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٔ

                                                                                                                                                                               
 .2/5ٙ(:صٖٔٙٗٗمصنؾ ابن ابً شٌبة) (ٔ)

عبٌد هللا بن عدي بن الخٌار، لال: لال عمر: " إن العبد إذا تواضع هلل رفع هللا حكمته ، ولال: عن  
وره رهصه هللا إلى انتعش نعشن هللا ، فهو فً نفسه صؽٌر وفً أنفس الناس كبٌر ، وإن العبد إذا تعظم وعدا ط

 األرض ولال اخسؤ أخسؤن هللا ، فهو فً نفسه كبٌر وفً أنفس الناس صؽٌر حتى لهو أحمر عنده من خنزٌر ".
 .5ٓ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٖٖٓ/ٕٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .2ٖٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .22/٘تفسٌر أبً السعود: (1)
 .ٕ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
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فً اآلٌة الرد على الجمهمٌة فً لولهم بؤن اإلٌمان معرفة الرب بالملب، والكفر جهل  -ٕ
الرب بالملب فمن عرؾ ربه بملبه فهو مإمن، ولو فعل جمٌع المنكرات وجمٌع أنواع 

 الردة، نعوذ باهلل. 
لمد الترفت الجهمٌة عن أهل السنة فً ممصودهم بالمعرفة، فبٌنما ذكر أهل 

ال ٌستلزم التصدٌك أو  -بمعنى العلم أو اإلعبلم بالموضوع  -أن المعرفة السنة 
التكذٌب، وإنما إن كان العلم بمعنى تحمك المعرفة بالشا على ما هو علٌه فً الحمٌمة 

وهً  -فإنه متضمن للتصدٌك بطرٌك اللزوم، وال محالة وال ٌتصور مع هذه الحالة 
وإن  -أن ٌصٌر معها تكذٌب فً النفس  -ه تحمك العلم النفسً بالموضوع على حمٌمت
بٌنما أثبت الجهمٌة إمكان تحمك العلم النفسً  -أمكن التكذٌب فً الظاهر باللسان جحوداً 

ً نفسٌاً. وهو ما ال  بالشا على ما هو علٌه فً حمٌمته ثم تكذٌبه فً نفس األمر تكذٌبا
عن أهل السنة ٌمكن تصوره أو إمكان حدوثه كما لرر هذا اإلمام ابن تٌمٌة 

 .(ٔ)والجماعة
ٌمول ابن حزم: "ذهب لوم إلى أن اإلٌمان إنما هو معرفة هللا تعالى بالملب فمط، وإن  

أظهر الٌهودٌة أو النصرانٌة وسابر أنواع الكفر بلسانه وعبادته. فإذا عرؾ هللا تعالى 
 . (ٕ)بملبه فهو مسلم من أهل الجنة" 

 -حتى دون إظهار الكفر باللسان  -اإلٌمان وهذا المدر وحده ال ٌكفً إلثبات 
وإال كان إبلٌس مإمناً، فمد لال هللا تعالى على لسانه: }لال أنظرنً إلى ٌوم ٌبعثون{، 

َ َربا اْلعَالَِمٌَن{ ]الحشر :  [، وهذا المدر ٙٔولال تعالى حاكٌاً عن إبلٌس: }ِإنًِّ أََخاُؾ َّللاا
  . (ٖ)ال خبلؾ فٌه بٌن أهل السُّناة

فلو كان المول ال ٌحتاج إلٌه وٌكتفى بالمعرفة لكان من جحد هللا باللسان وعرفه 

بملبه مإمنا، ولكان إبلٌس مإمنا ألنه عارؾ بربه ٌعرؾ أنه خالمه وممٌته وباعثه 
ومؽوٌه لال: }لال رب بما أؼوٌتنً ألزٌنن لهم فً األرض وألؼوٌنهم أجمعٌن{] 

 إلى ٌوم ٌبعثون{. [. ولال تعالى: }لال أنظرن5ًٖالحجر: 
ولال تعالى: }لال ما منعن أا تسجد إذ أمرتن لال أنا خٌر منه خلمتنً من نار 

 [.ٕٔوخلمته من طٌن{ ]األعراؾ: 
ولكان الكفار مإمنٌن بمعرفتهم ربهم وإن أنكروا بلسانهم. لال هللا تعالى: 

دٌن{ "سورة }وجحدوا بها واستٌمنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كٌؾ كان عالبة المفس
 ".ٗٔالنمل: اآلٌة 

 فلم ٌجعلهم مع استٌمانهم بؤن هللا واحد مإمنٌن مع جحدهم بلسانهم. 
وما ذكر من األدلة ؼاٌتها أن تدل على أن المول باللسان من اإلٌمان، وأن أصل 
اإلٌمان الذي هو الدخول فً اإلسبلم ال ٌحصل إال بالتصدٌك بالملب واإللرار باللسان ال 

 أن األعمال لٌست من اإلٌمان.تدل على 
 

 المرآن
 [٘ٔ({ ]األعراف : ٘ٔ}لَاَل إِن َن ِمَن اْلُمْنَظِرٌَن )

 التفسٌر:
لال هللا تعالى: إنن ممن كتبُت علٌهم تؤخٌر األجل إلى النفخة األولى فً المرن، إذ ٌموت الخلك 

 كلهم.

                                                             
 .ٖٙٔ/ ٘"الرسالة التسعٌنٌة" بالفتاوى الكبرى انظر:  (ٔ)
 .11ٔ/ٖالملل والنحل البن حزم  (ٕ)
(ٖ) . 
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لال هللا تعالى: إنن ممن  [، أي:"٘ٔ }لَاَل إِناَن ِمَن اْلُمْنَظِرٌَن { ]األعراؾ :لوله تعالى: 
 .(ٔ)كتبُت علٌهم تؤخٌر األجل إلى النفخة األولى فً المرن"

لال الطبري:أي:" إلى ٌوم ٌنفخ فً الصور، فٌصعك من فً السموات ومن فً األرض  
 . (ٕ)إال من شاء هللا"

أجابه تعالى إلى ما سؤل ، لما له فً ذلن من الحكمة واإلرادة والمشٌبة  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)التً ال تخالؾ وال تمانع ، وال ُمعَّمَِب لحكمه ، وهو سرٌع الحساب"

وكان طلب اإلنظار إلى النفخة الثانٌة حٌث ٌموم الناس لرب العالمٌن،  لال المرطبً:" 
ن{، ولم ٌتمدم من ٌبعث، ألن المصة فً آدم وذرٌته، فؤبى هللا ذلن علٌه. ولال:}إلى ٌوم ٌبعثو

 .(ٗ)فدلت المرٌنة على أنهم هم المبعوثون"
}إِلَى ٌَْوِم  هذا اإلنظار إلى النفخة األولى، كما لال فً موضع آخر ممٌدا: لال السمعانً:" 

ل ٌجوز أن [، وأراد به: النفخة األولى، فإن لٌل: وه1ٔ، ص:1ٖاْلَوْلِت اْلَمْعلُوِم{ ]الحجر : 
ٌجٌب هللا دعوة الكافر; حٌث أجاب دعوة اللعٌن؟ لٌل: ٌجوز على طرٌك االستدراج والمكر 

 .(٘)واإلمبلء ال على سبٌل الكرامة"
 ؟«إنن منهم»فإن لال لابل: "فهل أَحٌد ُمْنظٌر إلى ذلن الٌوم سوى إبلٌس، فٌمال له:

وم، ممن تموم علٌه الساعة، فهم لٌل: نعم، َمْن لم ٌمبض هللا روحه من خلمه إلى ذلن الٌ
من المنظرٌن بآجالهم إلٌه. ولذلن لٌل إلبلٌس: }إنن من المنظرٌن{ ، بمعنى: إنن ممن ال ٌمٌته 

 .(ٙ)هللا إال ذلن الٌوم"
فإن للت: لم أجٌب إلى استنظاره، وإنما استنظر لٌفسد عباده  لال صاحب الكشاؾ:"

 وٌؽوٌهم ؟ 
العباد، وفً مخالفته من أعظم الثواب، وحكمه حكم ما خلك للت: لما فً ذلن من ابتبلء 

فً الدنٌا من صنوؾ الزخارؾ وأنواع المبلذ والمبلهً، وما ركب فً األنفس من الشهوات 
 .(2)لٌمتحن بها عباده"

 الفوابد:
ً إلى أن تموم الساعة، لال  -علٌه اللعنة-من فوابد اآلٌة الكرٌمة، أن إبلٌس -ٔ سٌبمى حٌّا

ٌّاً إلى ٌوم المٌامة. تعالى:} لال  إنان من المنظرٌن{، إذ حصل على وعد من هللا بإبمابه ح
، -علٌه اللعنة-مع إبلٌس إحتمال أن ٌكون بعض الجن منظرٌنفً اآلٌة إشارة إلى  -ٕ

 الجن مخلولات تموت كما ٌموت اإلنس.و
لى [. اآلٌة ع1ٔلال األلوسً: "واستدل بموله عز وجل: }فً أمم لد خلت{ ]األحماؾ: 

 . (1)أن الجن ٌموتون لرنا بعد لرن كاألنس"
وروي عن الحسن فً بعض مجالسه: أن الجن ال ٌموتون، فاعترضه لتادة بهذه اآلٌة 

 .(5)فسكت

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (٘)
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 . 5ٔ/ٕالكشاؾ: (2)

وهذا السإال إنما ٌورده وٌلتزم الجواب عنه المدرٌة الذٌن ٌوجبون على هللا تعالى رعاٌة  ولال محمك الكشاؾ:"
تعالى ال ٌسبل عما ٌفعل وهم ٌسبلون فبل  المصالح فً أفعاله. وأما أهل السنة فمد أصؽوا حك اإلصؽاء إلى لوله

 ٌورد أحد منهم هذا السإال وال ٌجٌب عنه من ٌورده".
 .ٕٔ/ ٕٙروح المعانً:(1)
 .ٕٔ/ ٕٙروح المعانً:(5)
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وٌمول ابن حجر الهٌتمً معلما على لول الحسن هذا: "اآلٌة دلٌل على أنهم ٌموتون،  
فإن أراد الحسن أنهم ال ٌموتون مثلنا، بل ٌنظرون مع إبلٌس، فإذا مات ماتوا معه، للنا: إن 
أراد ذلن فً بعضهم كشٌاطٌن إبلٌس وأعوانه فهو محتمل، وإن أراد ذلن نافاه ما ورد من 

 .(ٔ)رة فً موتهم"الولابع الكثٌ
لال الماضً بدر الدٌن الشبلً: "ومعنى لول الحسن أن الجن ال ٌموتون أنهم منظرون  

مع إبلٌس، فإذا مات ماتوا معه، وظاهر المرآن ٌدل على أن إبلٌس ؼٌر مخصوص باالنظار 
: إلى ٌوم المٌامة، أما ولده ولبٌله فلم ٌمم دلٌل على أنهم منظرون معه، وظاهر لوله تعالى

[. ٌدل على أن ثم منظرٌن ؼٌر إبلٌس، ولٌس فً ٘ٔ}لال إنن من المنظرٌن{ ]األعراؾ: 
المرآن ما ٌدل على أن المنظرٌن هم الجن كلهم، فٌحتمل أن ٌكون بعض الجن منظرٌن، أما 

 .(ٕ)كلهم فبل دلٌل علٌه"
وسبل ابن حجر عن موت الجن فمال: "كل الحٌوانات ٌموتون، وكذلن سابر العالم، 

[. مع لوله تعالى: }كل شًء هالن إال وجهه ٕٙلموله تعالى: }كل من علٌها فان{ ]الرحمن: 
 [.11]المصص: 

 وأما الدلٌل من السنة على موتهم:
فعن ابن عباس أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول: "أعوذ بعزتن الذي ال إله إال أنت الذي ال ٌموت، 

 األحادٌث الدالة على موت الجن .ح . وهو أصر(ٖ)والجن واإلنس ٌموتون"
وكل ملن الموت بمبض أرواح المإمنٌن "وأخرج عن ابن جرٌر عن ابن عباس لال: 

والمبلبكة، وملن بالجن، وملن بالشٌاطٌن، وملن بالطٌر والوحوش والسباع والحٌات، فهم 
 .(ٗ)أربعة أمبلن"

وتون، فمد ورد فً الحدٌث: ... حدٌث الفتى الذي صرعه الجنً، وفٌه دلٌل على أن الجن ٌم

 .(٘)"فما ٌدرى أٌهما أسرع موتا الحٌة أم الفتى"
ولد كانت تلن الحٌة من الجن الذٌن ٌسكنون المدٌنة، لموله علٌه الصبلة والسبلم فً  

 .(ٙ)الحدٌث: "إن فً المدٌنة جنا لد أسلموا .. "
وأما عن بعثهم بعد الموت فإن كثٌرا من اآلٌات المرآنٌة التً توعدت العصاة والكفرة، 
لد دلت على بعثهم بعد الموت ومحاسبتهم على أعمالهم، لال هللا تعالى فً سإال الكفرة من 

ٌا معشر الجن واإلنس ألم ٌؤتكم رسل منكم ٌمصون علٌكم آٌاتً }الجنسٌن فً اآلخرة: 
وتمت كلمة ربن }[. ولوله تعالى: ٖٓٔ]األنعام:  {ومكم هذا لالوا بلىوٌنذرونكم لماء ٌ

 . (2)[5ٔٔ]هود:  {ألمؤلن جهنم من الجنة والناس أجمعٌن
 المرآن

ٌْتَنًِ أَلَْلعَُدن  لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌَم )  [ٙٔ({ ]األعراف : ٙٔ}لَاَل فَبَِما أَْغَو
 التفسٌر:

ما أضللتنً ألجتهدنا فً إؼواء بنً آدم عن طرٌمن الموٌم، لال إبلٌس لعنه هللا: فبسبب 
 وألصداناهم عن اإلسبلم الذي فطرتهم علٌه.

تَنًِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ لال إبلٌس لعنه هللا: فبسبب  [، أي:"ٙٔ}لَاَل فَبَِما أَْؼَو
 .(1)ؼوابن وإِضبللن لً"

                                                             
 .2ٔالفتاوى الحدٌثٌة: (ٔ)
 .ٕ٘ٔآكام المرجان فً أحكام الجان: (ٕ)
 .(2ٔ2ٕ(، ومسلم )2ٖ1ٖرواه البخاري )(ٖ)
 .2ٔالفتاوى الحدٌثٌة: (ٗ)
 .(. من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنهٖٕٕٙرواه مسلم )(٘)
 .(. من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنهٖٕٕٙرواه مسلم )(ٙ)
 .ٕ٘انظر: عالم الجن فً ضوء الكتاب والسنة لعبد الكرٌم عبٌدات : (2)
 .ٕ٘ٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٓٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (1)
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 .(ٔ)ٌمول: فبما أضللتنً" لال الطبري:" 
 .(ٕ)فبسبب إؼوابن إٌاى" مخشري:أي:"لال الز 
ٌخبر تعالى أنه لما أنظر إبلٌس } إِلَى ٌَْوِم ٌُْبعَثُوَن { واستوثك إبلٌس بذلن  لال ابن كثٌر:" 

ٌْتَِنً ألْلعَُدنا لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌَم { أي : كما  ، أخذ فً المعاندة والتمرد ، فمال : } فَبَِما أَْؼَو
 .(ٖ)أؼوٌتنً"
أي: فبما أولعت فً للبً من الؽً والعناد واالستكبار. وهذا ألن كفر  لال المرطبً:" 

إبلٌس لٌس كفر جهل، بل هو كفر عناد واستكبار، لٌل: معنى الكبلم المسم، أي فبإؼوابن إٌاي 
 «:ص»أللعدن لهم على صراطن، أو فً صراطن، فحذؾ. دلٌل على هذا المول لوله فً 

تَِن  [، كؤن إبلٌس أعظم لدر إؼواء هللا إٌاه لما فٌه من 1ٕأَلُْؼِوٌَناُهْم أَْجَمِعٌَن{ ]ص : }فَبِِعزا
التسلٌط على العباد، فؤلسم به إعظاما لمدره عنده. ولٌل: الباء بمعنى البلم، كؤنه لال: فئلؼوابن 

بؤي شً إٌاي. ولٌل: هً بمعنى مع، والمعنى فمع إؼوابن إٌاي. ولٌل: هو استفهام، كؤنه سؤل 
 .(ٗ)أؼواه؟. وكان ٌنبؽً على هذا أن ٌكون: فبم أؼوٌتنً؟"

ٌْتَنًِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وألهل اللؽة فً معنى    [، لوالن:ٙٔ}لَاَل فَبَِما أَْؼَو
 .(٘)أحدهما : أنه على معنى المسم، وتمدٌره : فبإؼوابن لً أللعدن لهم صراطن المستمٌم

ضح على فساد ما ٌمول المدرٌة،  من أن كل من كفر أو وفً هذا بٌان وا لال الطبري:" 
آمن فبتفوٌض هللا أسباَب ذلن إلٌه، وأن السبب الذي به ٌصل المإمن إلى اإلٌمان، هو السبب 
الذي به ٌصل الكافر إلى الكفر. وذلن أّن ذلن لو كان كما لالوا: لكان الخبٌث لد لال بموله: }فبما 

، وكان فً إخباره عن «اإلصبلح»هو سبب« اإلؼواء»ن سببأؼوٌتنً{ ،فبما أصلحتنً، إذ كا
اإلؼواء إخباٌر عن اإلصبلح، ولكن لما كان سبباهما مختلفٌن، وكان السبب الذي به ؼَوى وهلن 

 .(ٙ)من عند هللا. أضاؾ ذلن إلٌه فمال: }فبما أؼوٌتنً{"

أبو مودود، سمعت دمحم بن كعب المرظً ٌمول: "لاتل هللا المدرٌّة، إلبلٌس أعلُم باهلل  لال 
 .(2)منهم!"

 .(1)والثانً : أنه على معنى المجازاة، تمدٌره : فؤلنن أؼوٌتنً أللعدن لهم صراطن المستمٌم
ٌْتَِنً{ ]األعراؾ :  وفً معنى لوله:}   [، أربعة ألوال:ٙٔأَْؼَو

 .(ٓٔ)، وابن زٌد(5)أضللتنً ، لاله ابن عباسأحدها : معناه 
 .(ٔٔ)اإلضبلل واإلبعاد"«: اإلؼواء»ولال المرطبً:"

 : (ٕٔ)والثانً : معناه خٌبتنً من جنتن، او من رحمتن، ومنه لول الشاعر
ًّ البما  ًٌْرا ٌَْحَمد النااس أْمَرهُ                 َوَمْن ٌَْؽَو ال ٌَْعَدْم على الؽَ  فََمْن ٌَْلَك َخ

 .(ٔ)أي: ومن ٌخب 

                                                             
 .ٕٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5ٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .5ٖٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .ٖٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:صٖٖٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٕٖٖ/ٕٔ(:صٖٔٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕٔ(:صٕٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔٔ)
البٌت للمرلش األصؽر: ربٌعة بن سلٌمان بن سعد بن مالن ضٌٌعة بن لٌس بن ثعلبة، وهو ابن أخً المرلش (ٕٔ)

 ( . وفً )اللسان: ؼوى( لال: الؽً: الضبلل1ٔٔاألكبر، وعم طرفة بن العبد )المفضلٌات، طبع الماهرة ص 
والخٌبة. ؼوى )بالفتح( ؼٌا، وؼوى )بالكسر( ؼواٌة. األخٌرة عن أبً عبٌد: ضل. ورجل ؼاو، وؼو، وؼوى، 

 .وؼٌان: ضال. وأؼواه هو. وأنشد للمرلش: " فمن ٌلك. . . . البٌت "



ٕٔٓ 
 

[ أي عذاباً ، لاله  5٘والثالث : معناه: عذبتنً، كموله تعالى:}فََسْوَؾ ٌَْلمَوَن َؼٌاً{ ] مرٌم : 
 .(ٕ)الحسن

 . (ٖ)نن لًوالرابع : معناه: أهلكتنً بلع
 5٘}فََسْوَؾ ٌَْلمَوَن َؼٌاً{ ] مرٌم :  اإلهبلن، لال هللا تعالى:«: اإلؼواء»ولال المرطبً:"

 .(ٗ)أي: هبلكا" [،
 :(٘)ٌمال: ؼوى الفصٌل إذا أشفى على الهبلن بفمد اللبن ، لال الشاعر 

ٌَْس فَِصٌلَُها                  ِبَراِزبَِها  ا َوال َمٌٍِّت َؼَوىُمعَطافَةُ األَثْنَاِء َل  (ٙ)َدرًّ
فً كبلم العرب: تزٌٌن الرجل للرجل الشًء حتى ٌحّسنه عنده، « اإلؼواء»وأصل  

ا له، ولد حكً عن بعض لبابل طٌا، أنها تمول:"أصبح فبلن ؼاوًٌا"، أي: أصبح  ؼارًّ
 .(2)مرًٌضا

ألجتهدنا فً إؼواء  [، أي:"ٙٔ: }أَلَْلعَُدنا لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌَم{ ]األعراؾ لوله تعالى:
 .(1)بنً آدم عن طرٌمن الموٌم، وألصداناهم عن اإلسبلم الذي فطرتهم علٌه"

أللعدنا آلدم وذرٌته على طرٌك الحك وسبٌل النجاة الموصل للجنة  لال الصابونً:أي:" 
 .(5)كما ٌمعد المُّطاع للسابلة"

لمستمٌم"، ٌعنً: طرٌمن الموٌم، وذلن ٌمول: ألجلسن لبنً آدم"صراطن ا لال الطبري:" 
دٌن هللا الحك، وهو اإلسبلم وشرابعه، وإنما معنى الكبلم: ألصدان بنً آدم عن عبادتن 

 .(ٓٔ)وطاعتن، وألؼوٌنهم كما أؼوٌتنً، وألضلنهم كما أضللتنً"
دم بؤْطِرلٍَة،  عن سبرة بن أبً الفاكه أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: إن الشٌطان لعد البن آ 

فمعد له بطرٌك اإلسبلم فمال: أتسلم وتذُر دٌنن ودٌن آبابن؟ فعصاه فؤسلم. ثم لعد له بطرٌك 
َول؟ فعصاه  الهجرة فمال: أتهاجر وتذر أرضن وسماءن، وإنما مثل المهاجر كالفرس فً الّطِ

تل، فتنكح المرأة، وهاجر. ثم لعد له بطرٌك الجهاد، وهو َجْهُد النفس والمال، فمال: أتماتل فتم
 .(ٔٔ)وٌمسم المال؟ لال: فعصاه فجاهد"

 [، تؤوٌبلن:ٙٔ}أَلَْلعَُدنا لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌَم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(ٕٔ)أحدهما : طرٌك مكة لٌصد عن لصدها فً الحج والعمرة ، لاله عون بن عبدهللا

هللا المستمٌم، فلٌس هو الصراط كله. وإن كان من صراط لال الطبري: وهذا المول" 
وإنما أخبر عدّو هللا أنه ٌمعد لهم صراط هللا المستمٌم، ولم ٌخصص منه شٌبًا دون شًء. فالذي 
روي فً ذلن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أشبهُ بظاهر التنزٌل، وأولى بالتؤوٌل، ألن الخبٌث ال ٌؤلو عباد 

 .(ٖٔ)لربة إلى هللا" هللا الصدا عن كل ما كان لهم
 .(ٔ)، واختاره الطبري(ٗٔ)والثانً : طرٌك الحك لٌصد عنها باإلؼواء ، لاله مجاهد

                                                                                                                                                                               
 .2ٗٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٙٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٙٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٗٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٖٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
، وفً الوحشٌات 2ٖٔ، واسمه "عامر بن المجنون"كما فً الشعر والشعراء: ، الرٌح الجرمً البٌت لمدرج (٘)

 ت."عامر المجنون" ، صوابه ما أثب 2ٗٓٔ، وجاء فً المعانً الكبٌر: ٘ٔٔ/ ٖ، واألؼانً 1ٖٓرلم: 
 .ٖٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٖٖ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٕٔ(:صٖٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖ٘/ٕٔ(:صٖ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٕٔ(:ص1ٖٙٗٔ)-(ٖٙٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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 الفوابد:
نسب إؼواءه إلى باربه وخالمه دون نفسه، وهما  -علٌه اللعنة-من فوابد اآلٌة:أن بلٌس -ٔ

ٌتبٌن لبح عمٌدة المدرٌة التً تمول: إن ضللت فؤنا الذي أضل نفسً وأنا خالك لفعلً 
وإؼوابً وضبللً ولد أبا ذلن ممدمهم فً الضبلل واالضبلل إبلٌس اللعٌن ونسب 

  االؼواء إلى من خلمه فٌه وزٌنه له حتى ؼوى واؼوى وضل وأضل.
توعد عدو هللا بؤن ٌصد الناس عن الصراط المستمٌم الذي أمرنا هللا بسلوكه، : ومنها -ٕ

 }أَلَْلعَُدنا لَُهْم ِصَراَطَن اْلُمْستَِمٌَم{.فمال :
وحذرنا المولى سبحانه من الحٌاد عنه واتخاذ السبل والضبلالت مكانه كما لال 

َق بِكُْم َعن َسبٌِِلِه ذَِلكُْم  تعالى: }َوأَنا َهذَا ِصَراِطً ُمْستَِمًٌما فَاتابِعُوهُ  ابِعُواْ السُّبَُل فَتَفَرا َواَل تَت
اكُم بِِه لََعلاكُْم تَتامُوَن{ ]األنعام:  [.ٌمول عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه: "إن َٖ٘ٔوصا

الصراط محتضر تحضره الشٌاطٌن ٌنادون ٌا عبدهللا هلم هذا الطرٌك لٌصدوا عن سبٌل 
 .(ٕ)بحبل هللا فإن حبل هللا هو كتاب هللا" هللا فاعتصموا

 
 المرآن

ٌَْمانِِهْم َوَعْن َشَمائِِلِهْم َواَل تَِجُد أَْكثَ  ٌِْدٌِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَ ٌِْن أَ َرهُْم َشاِكِرٌَن }ثُم  آَلتٌَِن ُهْم ِمْن بَ
 [7ٔ({ ]األعراف : 7ٔ)

 التفسٌر:
ن لهم الباطل، وأرؼبهم فً ثم آلتٌناهم من جمٌع الجهات  والجوانب، فؤصدهم عن الحك، وأُحّسِ

 الدنٌا، وأشككهم فً اآلخرة، وال تجد أكثر بنً آدم شاكرٌن لن نعمتن.
ٌِْدٌِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أٌََْمانِِهْم َوَعْن َشَمابِِلِهْم{ ]األعراؾ لوله تعالى:  ٌِْن أَ }ثُما آَلتٌَِناُهْم ِمْن بَ

 .(ٖ)آتً عبادن من كل جهة من الجهات األربع ألصّدهم عن دٌنن" ، أي:"ثم[2ٔ: 
ٌَْمانِِهْم َوَعْن لوله تعالى:وفً تفسٌر   ٌِْدٌِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَ ِن أَ ٌْ }ثُما آَلتٌَِناُهْم ِمْن بَ

 [، سبعة ألوال:2َٔشَمابِِلِهْم{ ]األعراؾ : 
ٌِْن  ن بَ ٌِْدٌِهْم{، أي: أشككهم فً آخرتهم ،} َوِمْن َخْلِفِهْم {، أرؼبهم فً دنٌاهم، }َوَعْن أحدها : }ّمِ أَ

ٌَْمانِِهْم{: أي من لبل حسناتهم، }َوَعن َشَمآبِِلِهم {، من لبل سٌباتهم ، لاله ابن عباس أَ
، وروي (ٗ)

 .(٘)عن لتادة نحو ذلن
ٌِْدٌِهْم{:  ٌِْن أ َمؤنِِهْم{: من اآلخرة َوِمْن َخْلِفِهْم{: ،}ٌعنً من الدنٌاوالثانً : }ِمّن بَ ٌْ من لبل ،}َوَعْن أَ

، (2)، وإبراهٌم(ٙ)، وهذا مروي عن ابن عباس أٌضامن لبل سٌباتهم،}َوَعن َشَمآبِِلِهم{: حسناتهم
 .(5)، وابن جرٌج(1)والحكم

ٌِْدٌِهْم{: من لبل ، دنٌاهم ،}َوِمْن َخْلِفِهْم{: من  ٌِْن أ ٌَْمؤنِِهْم{: والثالث : }ِمّن بَ لبل آخرتهم ،}َوَعْن أَ
، (ٓٔ)الحك أشككهم فٌه فؤصدهم عنه،}َوَعن َشَمآبِِلِهم{: الباطل أرؼبهم فٌه وأزٌنه لهم، لاله السدي

 .(ٔٔ)وإبراهٌم

                                                                                                                                                                               
 .ٖٖٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .(.52ٕ/ ٔ، والشرٌعة لبلجري )2/2ٕ(:ص2٘ٙٙ تفسٌر الطبري:)(ٕ)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .1ٖٖ/ٕٔ(:ص5ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٖٖ/ٕٔ(:ص2ٕٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٖٖ-1ٖٖ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖٖ/ٕٔ(:ص2ٖٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 ٖٓٗ/ٕٔ(:ص2ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٓٗ/ٕٔ(:ص22ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 ٖٓٗ/ٕٔ(:ص2ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 ٖٓٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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ٌَْمانِِهْم{ من حٌث ٌنظرون ، }َوِمْن َخْلِفِهم {}َوَعْن َشَمابِِلِهم ٌِْدٌِهم {} َوَعْن أَ ٌِْن أَ {: والرابع :}ِمّن َب
 .(ٔ)من حٌث ال ٌبصرون ، لاله مجاهد

والخامس : أراد من كل الجهات التً ٌمكن االحتٌال علٌهم منها ، ولم ٌذكر من فولهم ألن رحمة 
 .(ٕ)هللا تصده ، وال من تحت أرجلهم لما فٌه التنفٌر ، لاله بعض المتؤخرٌن 

ٌِْدٌِهم{ : فٌما بمً من أعمارهم فبل  ٌِْن أَ ْن بَ ٌمدمون على طاعة ،}َوِمْن َخْلِفِهم{: فٌما والسادس:}ّمِ
َمانِِهم{ : من لبل ؼناهم فبل ٌنفمونه فً  ٌْ مضى من أعمارهم فبل ٌتوبون عن معصٌة، }َوَعْن أَ

 .(ٖ)مشكور،}َوَعن َشَمابِِلِهِم{: من لبل فمرهم فبل ٌمتنعون فٌه عن محظور . أفاده الماوردي
ٌِْدٌِهم{: بسط ٌِْن أَ ْن َب أملهم ، }َوِمْن َخْلِفِهم{، تحكٌم جهلهم، }وعن أٌمانهم{: فٌما ٌٌسر  والسابع:}ّمِ

 .(ٗ)لهم، }َوَعن َشَمابِِلِهم{: فٌما تعسر علٌهم. أفاده الماوردي
ومن أحسن ما لٌل فً تؤوٌل: }ثم آلتٌنهم من بٌن أٌدٌهم ومن خلفهم  لال المرطبً:" 

رؼبنهم فً الدنٌا، وأشككهم فً وعن أٌمانهم وعن شمابلهم{، أي: ألصدنهم عن الحك، وأ
 .(٘)[ حسب ما تمدم"5ٔٔ}َوأَلُِضلاناُهْم { ]النساء :  اآلخرة. وهذا ؼاٌة فً الضبللة. كما لال:

وأولى هذه األلوال عندي بالصواب، لوُل من لال: معناه: ثم آلتٌنهم من  لال الطبري:" 
ن لهم الباطل. وذلن أن ذلن َعِمٌب لوله:  جمٌع وجوه الحّك والباطل، فؤصّدهم عن الحك، وأحّسِ
}أللعدن لهم صراطن المستمٌم{، فاخبر أنه ٌمعد لبنً آدم على الطرٌك الذي أمَرهم هللا أن 

نا من دٌن هللا دٌِن الحك، فٌؤتٌهم فً ذلن من كل وجوهه، من الوجه الذي ٌسلكوه، وهو ما وصف
ومن الوجه الذي نهاهم هللا « من بٌن أٌدٌهم وعن أٌمانهم»أمرهم هللا به، فٌصّدهم عنه، وذلن

 .(ٙ)«"من خلفهم وعن شمابلهم»عنه، فٌزٌّنه لهم وٌدعوهم إلٌه، وذلن
 .(2)ن الرحمة تنزل من فولهم"، أل«من فولهم»لال ابن عباس:" ولم ٌمل:  
وال تجد أكثر بنً آدم  [، أي:"2ٔ}َواَل تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)شاكرٌن لن نعمتن"
ٌمول: وال تجد، رّبِ، أكثر بنً آدم شاكرٌن لن نعمتَن التً أنعمت  لال الطبري:" 

ًا  علٌهم، كتكرمتن أباهم آدم بما أكرمته به ، من إسجادن له مبلبكتن، وتفضٌلن إٌاه عل
 .(5)، طاعتهم له باإللرار بتوحٌده، واتّباع أمره ونهٌه"«شكرهم إٌاه»و

دٌن"و   .(ٓٔ)عن ابن عباس لوله: "}وال تجد أكثرهم شاكرٌن{، ٌمول: موّحِ
 :(ٔٔ)فإن لٌل : فكٌؾ علم إبلٌس ذلن ؟ فعنه جوابان  

ٌِْهم إِْبِلٌس َظناهُ{ ] سبؤ :  أحدهما : أنه ظن ذلن فصدق ظنه ،  ٕٓكما لال تعالى :}َوَلمَْد َصَدَق َعلَ
 [، وسبب ظنه أناه لما أؼوى آدم واستزله لال : ذرٌة هذا أضعؾ منه ، لاله الحسن .

 والثانً : أنه ٌجوز أن ٌكون علم ذلن من جهة المبلبكة بخبر من هللا .
 الفوابد:
ً ضل بها كثٌر من الخلك، اتباع الشٌطان الذي نذر أن من أسباب الضبلل الخطٌرة والت -ٔ

 نفسه وبذل عمره إلؼواء بنً آدم.
 خطر إبلٌس وذرٌته على بنً آدم، والنجاة منهم بذكر هللا تعالى وشكره. -ٕ

                                                             
 .ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕٔ(:ص1ٖٔٗٔ)-(21ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٙٔ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖٗ/ٕٔ(:ص1ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٗ/ٕٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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ِه َوَسلاَم. -ٖ ٌْ  أن الشكر هو اإلٌمان والطاعة هلل ورسوله َصلاى هللاُ َعلَ
أن الخٌر والرشد فً الناس للٌل والشر والضبللة كثٌر، ٌدل علٌه لوله: }َوالَ تَِجُد  -ٗ

ْمَت  ٌْتََن َهذَا الاِذي َكرا أَْكثََرهُْم َشاِكِرٌَن{ ولوله تعالى فً سورة بنً إسرابٌل: }لَاَل أََرأَ
ْرتَِن إِلَى ٌَْوِم اْلِمٌَاَمِة أَلَْحتَنَِكنا ذُرِّ  ًا لَبِْن أَخا [ .إذ نمل هللا ٌٕٙاتَهُ إِالا لَِلٌبًل{ ]اإلسراء : َعلَ

 تعالى لول الشٌطان، وهذا لاله إبلٌس على الظن فؤصاب كما لال تعالى فً سورة سبؤ:
ٌِْهْم إِْبِلٌُس َظناهُ فَاتابَعُوهُ إِالا فَِرٌمًا ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{ ]سبؤ :   [.ٕٓ}َولَمَْد َصداَق َعلَ

 
 المرآن

({ ]األعراف 1ْٔخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا لََمْن تَبَِعَن ِمْنُهْم أَلَْمََلَن  َجَهن َم ِمْنكُْم أَْجَمِعٌَن )}لَاَل ا
 :ٔ1] 

 التفسٌر:
لال هللا تعالى إلبلٌس: اخرج من الجنة ممموتًا مطروًدا، ألمؤلنا جهنم منن وممن تبعن من بنً 

 آدم أجمعٌن.
لال هللا تعالى  [، أي:"1ٔاْخُرْج ِمْنَها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا{ ]األعراؾ :  }لَالَ لوله تعالى: 

 .(ٔ)إلبلٌس: اخرج من الجنة ممموتًا مطروًدا"
ًٌّا" لال لتادة:"   .(ٕ)ٌمول: اخرج منها لعٌنًا منف
وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن إحبلله بالخبٌث عدّوِ هللا ما أحّل به من  لال الطبري:" 

نممته ولعنته، وطرده إٌاه عن جنته، إذ عصاه وخالؾ أمره، وراجعه من الجواب بما لم ٌكن له 
مراجعته به. ٌمول: لال هللا له عند ذلن: }اخرج منها{، أي من الجنة ، }مذُإوًما مدحوًرا{، ٌمول: 

 .(ٖ)ا"َمِعٌبً 
 [، خمسة ألوال:1ٔ}َمْذُءوًما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

ً »، ولرأ األعمش(ٗ)أحدها : ٌعنً مذموماً ، لاله ابن زٌد   .(٘)«مذوما
 .(ٙ)والثانً : لبٌماً ، لاله الكلبً

 .(2)، لاله ابن عباسممٌتاوالثالث : 
 .(1)صؽٌرا منفٌا. مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والربٌع(5)لاله مجاهد والرابع : منفٌاً ،
، لال (ٖٔ)، واألخفش(ٕٔ)والخامس : أنه شدة العٌب، وهو أسوأ حاالً من المذموم ، لاله الطبري

 :(ٗٔ) الشاعر
                                                             

 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔاخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٕٔ(:5ٖٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕٔ(:ص5ٖٔٗٔ(، و)1ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕٔ(:5ٖٓٗٔ(، و)1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:11ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕٔ(:15ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:12ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 . ولم اجده فً معانً المرآن.1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
/ ٖ، و"األؼانً" ٖٖٓ/ ٔ، و"العمد الفرٌد" ٖٖٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٖٔ/ ٔورد فً "مجاز المرآن" (ٗٔ)

، ورواٌة المجاز ٘ٔٔ/ ٔ، و"الدر المصون" ٕٖٔٙ/ ٙ، و"اللسان" )ؼشا( 5ٔٔ/ 5، و"تفسٌر المرطبً" ٖٗٔ
 دل )َصِحْبتُن(.والدر: )تبْعتُن( ب
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ا اْنَجلَْت لَطاْعُت نَْفِسً أَِذٌُمَها  ٌَْها ِؼَشاَوةٌ                فَلَما ٌْنًِ َعلَ  َصِحْبتَُن إْذ َع
 :(ٔ)جذامةولال عامر بن 

 جذامة لم ٌؤخذوا الحك بل               زاؼت للوبهم لبل المتال ذأماً 
 [، وجوه:1ٔ}َمْدُحوًرا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 . (ٕ)أحدها : المدفوع
 .(ٗ)، والسدي(ٖ)الثانً : المطرود ، لاله مجاهد
 .(٘)والثالث: المصؽر. لاله الربٌع

فهو الُمْمَصى، ٌمال:دحره ٌدَحُره َدْحًرا وُدُحوًرا، إذا ألصاه «: المدحور» لال الطبري:" 
 .(ٙ)وأخرجه، ومنه لولهم:ادَحْر عنَن الشٌطان"

ألمؤلنا  [، أي:"1ٔ}لََمْن تَبِعََن ِمْنُهْم أَلَْمؤَلَنا َجَهناَم ِمْنكُْم أَْجَمِعٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)ً آدم أجمعٌن"جهنم منن وممن تبعن من بن

وهذا لسم من هللا جل ثناإه. ألسم أن َمْن اتبع من بنً آدم عدوا هللا إبلٌس  لال الطبري:" 
وأطاعه وَصداق ظنه علٌه، أن ٌمؤل من جمٌعهم، ٌعنً: من كفرة بنً آدم تُبّاع إبلٌس، ومن 

ب فٌها أمله وأمنٌته، ولم إبلٌس وذرٌته  جهنم. فرحم هللا امرأً كذّب ظن عدّوِ هللا فً نفسه، وخٌا 
ه، واستؽشاه ولم ٌستنصحه، فإن هللا تعالى ذكره إنما نبّه بهذه  ٌمّكن من طمَع طمعٍ فٌها عدوا
ه وعدوهم إبلٌس لهم، وسالؾ ما سلؾ من حسده ألبٌهم، وبؽٌه  اآلٌات عباده على لَِدم عداوة عدّوِ

فسهم ووالدهم لٌّدبروا آٌاته، ولٌتذكر أولو علٌه وعلٌهم، وعّرفهم موالع نعمه علٌهم لدًٌما فً أن
 .(1)األلباب، فٌنزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى طاعته وٌُنٌبوا إلٌها"

 الفوابد:
مطرود من رحمته تعالى بسبب استكباره، فؤن أخرجه هللا  -علٌه اللعنة-أن إبلٌس -ٔ

 مبعدا عن هللا وعن رحمته وعن كل خٌر.خروجا 
ال بد أن ٌمؤلها من إبلٌس وأتباعه من الجن واإلنس، لال تعالى:} أن النار دار العصاة،  -ٕ

 لََمْن تَبِعََن ِمْنُهْم ألْمؤلنا َجَهناَم ِمْنكُْم أَْجَمِعٌَن{.
 

 المرآن

ٌُْث ِشئْتَُما َواَل تَْمَربَا َهِذِه الش َجَرةَ فَتَ  كُونَا ِمَن }َوٌَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَن اْلَجن ةَ فَكاَُل ِمْن َح
 [1ٔ({ ]األعراف : 1ٔالظ اِلِمٌَن )

 التفسٌر:
وٌا آدم اسكن أنت وزوجن حواء الجنة، فكُبل من ثمارها حٌث شبتما، وال تؤكبل من ثمرة شجرة 

 )َعٌانها لهما( ، فإن فعلتما ذلن كنتما من الظالمٌن المتجاوزٌن حدود هللا.
وللنا ٌا آدم  [، أي:"5َٔوَزْوُجَن اْلَجناةَ{ ]األعراؾ : }َوٌَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت لوله تعالى: 

 .(5)اسكن مع زوجن حواء الجنة"

                                                                                                                                                                               

 والبٌت منسوب للحارث بن خالد المخزومً.
 .1ٕٓ/ٕالبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:11ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:12ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕٔ(:15ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
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لال آلدم بعد إخراج إبلٌس من موضعه من السماء: اسكن أنت وحواء  لال المرطبً:" 
 .(ٔ)الجنة"

فؤسكن جل ثناإه آدم وزوجته الجنة بعد أن أهبط منها إبلٌس وأخرجه  لال الطبري:" 
 .(ٕ)منها"

 .(ٖ)هً "البستان الكثٌر األشجار، وسمً بذلن ألنه مستتر بؤشجاره"«: الجنة»و 
 :(ٗ)وفً الجنة التً أمر بسكناها لوالن

أحدهما : أنها فً السماء فً جنة الخلد التً وعد المتمون ، وجاز الخروج منها ألنها لم تجعل 
 .(٘)لول األكثرٌنثواباً فٌخلد فٌها وال ٌخرج منها. وهذا 

المرطبً عن والثانً : أنها جنة من جنات الدنٌا ال تكلٌؾ فٌها ولد كان مكلفاً. وحكً 
 .(ٙ)المعتزلة والمدرٌة المول بؤنها فً األرض

ظاهر الكتاب، والسنة أنها جنة الخلد، ولٌست سواها; ألن "أل" هنا للعهد  لال ابن عثٌمٌن:"
 .(2)الذهنً"
أنها جنة الخلد مع أن من دخلها ال ٌخرج منها. وإن لٌل: "كٌؾ ٌكون المول الصحٌح  

 وهذه أُخرج منها آدم؟
فالجواب: أن من دخل جنة الخلد ال ٌخرج منها: بعد البعث; وفً هذا ٌمول ابن المٌم فً  

 .(1)المٌمٌة المشهورة"
ٌُْث ِشبْتَُما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ان فكبل من ثمارها من أي مك [، أي:"5ٔ}فَكُبَل ِمْن َح

 .(5)شبتما"
 .(ٓٔ)لال البؽوي:أي:" كٌؾ شبتما ومتى شبتما وأٌن شبتما"

 .(ٔٔ)لال الطبري:" وأباح لهما أن ٌؤكبل من ثمارها من أّي مكان شاءا منها"

ٌُْث ِشبْتَُما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٕٔ)[،، وجهان5ٔ}فَكُبَل ِمْن َح
 أحدهما : من حٌث شبتما من الجنة كلها .

ا كان ثمراً كان المؤمور به ثمراً .  والثانً : ما شبتما من الثمار كلها ألن المستثنى بالنهً لما
لال ابن عثٌمٌن:المعنى: "فً أّي مكان من هذه الجنة، ونمول أٌضاً: وفً أّي زمان; ألن 

 .(ٖٔ)لوله تعالى: }كُبل{ فعل مطلك لم ٌمٌد بزمن"
َجَرةَ فَتَكُوَنا ِمَن الظااِلِمٌَن{ ]األعراؾ : }َواَل تَْمَربَا َهِذِه لوله تعالى:  وال  [، أي:"5ٔالشا

َعٌانها لهما"-تؤكبل من ثمرة هذه الشجرة 
(ٔٗ). 

، "والشجر فً كبلم العرب : كّل (ٔ)لال الطبري: " ونهاهما أن ٌمربا ثمر شجرة بعٌنها" 
[ ، ٌعنً َٙوالشاَجُر ٌَْسُجَداِن{]الرحمن : ما لام على ساق ، ومنه لول هللا جل ثناإه : }َوالناْجُم 

 .(ٕ): ما نَجَم من األرض من نَبت ، وبالشجر ما استمّل على ساق"«النجم»بـ

                                                             
 .22ٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٖٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٔتفسٌر المرطبً: ( انظر: ٙ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .1ٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .]بتصرؾ[ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
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ٌذكر تعالى أنه أباح آلدم ، علٌه السبلم ، ولزوجته حواء الجنة أن ٌؤكبل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)منها من جمٌع ثمارها إال شجرة واحدة "

 التفسٌر فً الشجرة التً نُِهٌا عنها ، على ألوال:اختلؾ أهل 
 .(ٗ)أحدها : أنها البُرُّ ، وهذا لول ابن عباس
ّيِ  ّدِ  . (ٙ)، وجعدة بن هبٌرة(٘)والثانً : أنها الَكْرُم ، وهذا لول السُّ

 ، وٌحكٌه عن بعض الصحابة .(2)والثالث : أنها التٌِّن ، وهذا لول ابن جرٌجٍ 
 .(1)ة الخلد التً تؤكل منها المبلبكة . لاله ٌعموب بن عتبةوالرابع : أنها شجر

والصواب: أن هذه الشجرة ؼٌر معلومة النوع، وأنه ال علم عندنا أي شجرة كانت على  
، فتبمى (5)التعٌٌن، ألن هللا لم ٌََضع لعباده دلٌبل على ذلن فً المرآن، وال فً السنة الصحٌحة

 على إبهامها. وهللا أعلم.
"أي: فتصٌروا من الذٌن ظلموا أنفسهم  [،5ٔ}فَتَكُوَنا ِمَن الظااِلِمٌَن{ ]األعراؾ : تعالى:لوله 

 .(ٓٔ)بمعصٌة هللا"
 .(ٔٔ)لال الطبري:" ٌمول: فتكونا ممن خالؾ أمر ربِّه، وفعل ما لٌس له فعله" 
 .(ٕٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي: من المعتدٌن لمخالفة األمر" 
 .(ٖٔ)من الضارٌن بؤنفسكما بالمعصٌة"لال البؽوي: أي: فتصٌرا  
وأصل " الظلم " فً كبلم العرب، وضُع الشًء فً ؼٌر موضعه، ومنه لول نابؽة بنً  

 :  (ٗٔ)ذبٌان
ًٌا َما أُبٌَِّنَُها          َوالنُّْإُي َكاْلَحْوِض بِاْلَمْظلُوَمِة اْلَجلَدِ   إِال أَُواِريا أل

النإى َحفر فً ؼٌر موضع الحفر، فجعلها  فجعل األرض مظلومة، ألن الذي حفر فٌها
 : (٘ٔ)مظلومة، لموضع الحفرة منها فً ؼٌر موضعها،  ومن ذلن لول ابن لَمٌبة فً صفة ؼٌث 

ٌَْد اْلُمْملَعِ   َظلََم اْلبَِطاَح بَِها اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة         فََصفَا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ

                                                                                                                                                                               
 .ٖٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٔ٘/ٔ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .52ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٔ٘/ٔ(:ص 2ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٔ٘/ٔ(:ص 2ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٔ٘/ٔ(:ص 2ٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٓ٘/ٔ(:ص 2ٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٔ٘/ٔ(:ص 2ٕ2( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .1ٖ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)
.  ٌمال : لمٌته أصٌبلال وأصٌبلًنا ، إذا لمٌته بالعشً . وذلن أن األصٌل هو العشً ، وجمعه ٖٕ(دٌوانه : ٗٔ)

وأصبلن )بضم فسكون( ، ثم صؽروا الجمع فمالوا : أصٌبلن ، ثم أبدلوا من النون الًما . فعلوا أُُصل )بضمتٌن( 
ذلن التدارا على عربٌتهم ، ولكثرة استعمالهم له حتى لل من ٌجهل أصله ومعناه . وعى فً منطمه : عجز عن 

 الكبلم .
(. وصحة ٓ٘/ٕ: تفسٌر المرطبً: ( والبٌت جاء فً بعض كتب التفاسٌر منسوبًا لعمرو بن لمٌبة )انظر٘ٔ)

.  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗنسبته إلى الحادرة الذبٌانً ، وهو فً دٌوان الحادرة ، لصٌدة : 
والبطاح جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهبلال : اشتد صوبه وولعه . والحرٌصة 

ها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . والنطاؾ جمع نطفة : والحارصة : السحابة التً تحرص مطرت
وهً الماء الملٌل ٌبمى فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة 

 المفضلٌات : " ظلم البطاح له " ولوله : " له " : أي من أجله .



ٔٓ5 
 

انصبابه فً ؼٌر مصبِّه. ومنه : َظلم الرجُل لوله ظلمه إٌاه : مجٌبه فً ؼٌر أوانه، و
 .(ٔ)َجزوره، وهو نحره إٌاه لؽٌر علة. وذلن عند العرب َوْضع النحر فً ؼٌر موضعه

 : (ٕ)[، وجهان5ٔوذكروا فً لوله تعالى }فَتَكُونا ِمَن الظااِلِمٌَن {]األعراؾ:
 أحدهما : من المعتدٌن فً أكل ما لم ٌُبَْح لكما .

 الظالمٌن ألنفسكما فً أكلكما .والثانً : من 
واختلفُوا فً معصٌة آدم بؤكله من الشجرة ، على أي وجٍه ولعت منه ، على أربعة  

 :(ٖ)ألاوٌل
{] طه  ًَ أحدها : أنه أكل منها وهو ناٍس للنهً لموِلِه تعالى:}ولمد َعِهْدنَا إلى آَدَم ِمن لَْبُل فَنَِس

ٌاء ٌلزمهم التحفظ والتٌمُّظُ لكثرة معارفهم وعُلُّوِ [، وزعم صاحب هذا المول ، أن األنب ٘ٔٔ: 
 منازلهم ما ال ٌلزم ؼٌرهم ، فٌكون تشاؼله عن تذكُّر النهً تضٌٌعاً صار به عاصٌاً .

والمول الثانً : أنه أكل منها وهو سكران فصار مإاخذاً بما فعله فً السُّْكِر ، وإن كان ؼٌر 
 .(ٗ)ٌاً ، وهو لول سعٌد بن المسٌبلاصٍد له ، كما ٌإاَخذُ به لو كان صاح

والمول الثالث : أنه أكل منها عامداً عالماً بالنهً ، وتؤول لوله:}َوَلمَْد َعْهْدنَا إلى آَدَم ِمْن لَْبُل 
{ ] طه :  ًَ  [ أي فََزلا ، لٌكون العَْمُد فً معصٌٍة ٌستحك علٌها الذما . ٘ٔٔفَنَِس

التؤوٌل ، فصار عاصٌاً بإؼفال الدلٌل ، ألن األنبٌاء ال والرابع : أنه أكل منها على جهة 
[ وهو  ٌٕٕجوز أن تمع منهم الكبابر ، ولموله تعالى فً إبلٌس:}فََدالاهَُما بِؽُُروٍر{ ] األعراؾ : 

 ما صرفهما إلٌه من التؤوٌل .
 :(٘)واختلؾ من لال بهذا فً تؤوٌله الذي استجاز به األكل ، على ثبلثِة ألاوٌَل  

 حدها : أنه تؤوٌل على جهِة التنزٌه دون التحرٌم .أ
والثانً : أنه تؤوٌل النهً عن عٌن الشجرة دون جنسها ، وأنه إذا أكل من ؼٌرها من 

 الجنِس لم ٌعِص .
والثالث : أن التؤوٌل ما حكاه هللا تعالى عن إبلٌس فً لوله:}َما نََهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهِذِه 

ٌِْن أَْو تَكُونَا ِمَن اْلَخاِلِدٌَن{ ] األعراؾ :  الشاَجَرةِ إِالا   [ . ٖٕأَْن تَُكونا َملََك
 الفوابد:

}َوٌَا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَن من فوابد اآلٌة: إثبات المول هلل عّز وجّل; لموله تعالى: : 
 .اْلَجناةَ{

 أسكنهما الجنة.ومن فوابد اآلٌة: منّة هللا عّز وجّل على آدم، وحواء حٌث  

ومن فوابد اآلٌة: أن األمر ٌؤتً لئلباحة; لموله تعالى: } وكُبل منها {; فإن هذه لئلباحة   
ٌارهما أن ٌؤكبل من أّي مكان; وال شن أن األمر  بدلٌل لوله تعالى: } حٌث شبتما {: خ

 ٌؤتً لئلباحة; ولكن األصل فٌه أنه للطلب حتى ٌموم دلٌل أنه لئلباحة.

ولت محدود; بل هو موجود فً كل  ظاهر النص أن ثمار الجنة لٌس له ومنها: أن 
ولت; لموله تعالى: } حٌث شبتما {; فالتعمٌم فً المكان ٌمتضً التعمٌم فً الزمان; ولد 

، ٕٖلال هللا تعالى فً فاكهة الجنة: }وفاكهة كثٌرة ال ممطوعة وال ممنوعة{ ]الوالعة: 
ٖٖ.] 

ن العبد، فٌنهاه عن شًء لد تتعلك به نفسه; لموله تعالى: } ومنها: أن هللا تعالى لد ٌمتح 
وال تمربا هذه الشجرة {; ووجه ذلن أنه لوال أن النفس تتعلك بها ما احتٌج إلى النهً 

 عن لربانها.
                                                             

 .ٕٗ٘/ٔ(انظر:  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٓٔ/ٔظر: النكت والعٌون: (انٕ)
 .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔ(:2ٗ5(انظر:تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٙٓٔ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٘)
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 ومنها: النهً ٌمتضً التحرٌم إال أن توجد لرٌنة تصرؾ عنه إلى الكراهة. 
فعله; للمبالؽة فً التحذٌر منه;  فمد ٌُنهى عن لربان الشًء والمراد النهً عن

فإن لوله تعالى: } وال تمربا هذه الشجرة {: المراد: ال تؤكبل منها، لكن لما كان المرب 
 منها لد ٌإدي إلى األكل نُهً عن لربها.

َجَرةَ فَتَكُوَنا ِمَن الظااِلِمٌَن{.ومنها: إثبات األسباب; لموله تعالى: :   }َواَل تَْمَربَا َهِذِه الشا

}َواَل تَْمَرَبا َهِذِه ومنها: أن معصٌة هللا تعالى ظلم للنفس، وعدوان علٌها; لموله تعالى: : 
 الشاَجَرةَ فَتَكُوَنا ِمَن الظااِلِمٌَن{.

 المرآن

ٌَْطاُن ِلٌُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما َولَاَل َما نََهاكَُما َربُّكَُما َعْن  }فََوْسَوَس لَُهَما الش 
ٌِْن أَْو تَُكونَا ِمَن اْلَخاِلِدٌَن )  [ٕٓ({ ]األعراف : َٕٓهِذِه الش َجَرِة إاِل  أَْن تَكُونَا َملََك

 التفسٌر:
فؤلمى الشٌطان آلدم وحواء وسوسة إلٌماعهما فً معصٌة هللا تعالى باألكل من تلن الشجرة التً 

ؾ ما سُتر من عوراتهما، ولال لهما فً محاولة المكر نهاهما هللا عنها; لتكون عالبتهما انكشا
بهما: إنما نهاكما ربكما عن األكل ِمن ثمر هذه الشجرة ِمن أجل أن ال تكونا ملَكٌن، وِمن أجل 

 أن ال تكونا من الخالدٌن فً الحٌاة.
ٌَْطاُن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  دم وحواء فؤلمى الشٌطان آل [، أي:"ٕٓ}فََوْسَوَس لَُهَما الشا

 .(ٔ)وسوسة إلٌماعهما فً معصٌة هللا تعالى باألكل من تلن الشجرة التً نهاهما هللا عنها"
 .(ٕ)لال الطبري:أي:" فوسوس إلٌهما" 
حسدهما الشٌطان ، وسعى فً المكر والخدٌعة والوسوسة لٌُسلبا ما هما  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)فٌه من النعمة واللباس الحسن "
، وهً إخفاء (ٗ)" الوسوسة: "حدٌث ٌلمٌه الشٌطان فً للب اإلنسان«: الوسوسة»و

الصوت بالدعاء ، ٌمال: وسوس له إذا أوهمه النصٌحة ، ووسوس إلٌه إذا ألمى إلٌه المعنى ، 
 : (٘)وفً ذلن لول رإبة بن العجاج

 (ٙ)سراً ولد أّون تؤوٌن العمكَوْسَوَس ٌَْدعُو ُمْخِلًصا َربا الفَلَْك             
فإن لٌل : فكٌؾ وسوس لهما وهما فً الجنة وهو خارج عنها ؟ فعنه ثبلثة أجوبة هً  

 :(2)ألاوٌل اختلؾ فٌها أهل التؤوٌل
أحدها : أنه وسوس إلٌها وهما فً الجنة فً السماء ، وهو فً األرض ، فوصلت وسوسته بالموة 

 .(1)التً خلمها هللا له إلى السماء ثم الجنة ، لاله الحسن
 والثانً : أنه كان فً السماء وكانا ٌخرجان إلٌه فٌلماهما هنان .

 والثالث : أنه خاطبهما من باب الجنة وهما فٌها .
لتكون  [، أي:"ٕٓ}ِلٌُْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:

 .(ٔ)عالبتهما انكشاؾ ما سُتر من عوراتهما"

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .52ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗ)
وهذا بٌت من أرجوزته التً مضت منها أبٌات كثٌرة. وهذا البٌت من أبٌات  ، اللسان )وسس( ،1ٓٔدٌوانه: (٘)

فً صفة الصابد المختفً، ٌترلب حمر الوحش، لٌصٌب منها. ٌمول لما أحس بالصٌد وأراد رمٌه، وسوس نفسه 
 .بالدعاء حذر بالدعاء حذر الخٌبة ورجاء اإلصابة

 .5ٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٓٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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معنى الكبلم: فجذب إبلٌس إلى آدم حّواء، وألمى إلٌهما: ما نهاكما ربكما  بري:"لال الط
عن أكل ثمر هذه الشجرة، إال أن تكونا ملكٌن أو تكونا من الخالدٌن، لٌبدي لهما ما واراه هللا 

 .(ٕ)عنهما من عوراتهما فؽطاه بستره الذي ستره علٌهما"
، لال: كان علٌهما نور، ال ترى (ٖ)لَُهَما َسْوآتُُهَما{عن ابن منبه، فً لوله: }فَبََدْت روي 

 .(ٗ)سوءاتهما"
ٌِْن أَْو تَكُونَا ِمَن لوله تعالى:  }َولَاَل َما نََهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهِذِه الشاَجَرةِ ِإالا أَْن تَكُونَا َملََك

المكر بهما: ما نهاكما ولال فً وسوسته لهما فً محاولة  [، أي:"ٕٓاْلَخاِلِدٌَن{ ]األعراؾ : 
 .(٘)ربكما عن األكل من الشجرة إِال كراهٌة أن تكونا َملَكٌن أو تصبحا من المخلّدٌن فً الجنة"

ولال الشٌطان آلدم وزوجته حواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أن  لال الطبري:" 
 .(ٙ)تؤكبل ثمَرها، إال لببل تكونا ملكٌن"

وافتراء : ما نهاكما ربكما عن أكل الشجرة إال لتكونا ملكٌن ولال كذبا  لال ابن كثٌر:" 
أي : لببل تكونا ملكٌن ، أو خالدٌن هاهنا ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما كموله : } لَاَل 

ٌَْبلَى { ] طه :  ن ، كموله : [ أي : لببل تكونا ملكٌ ٌَٕٓٔا آَدُم َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرةِ اْلُخْلِد َوُمْلٍن ال 
ُ لَكُْم أَْن تَِضلُّوا { ] النساء :  ًَ أَْن  2ٙٔ} ٌُبٌَُِّن َّللاا [ أي : لببل تضلوا ، } َوأَْلمَى فًِ األْرِض َرَواِس

 .(2)[ أي : لببل تمٌد بكم" ٘ٔتَِمٌَد بِكُْم { ] النحل : 
وهذا هو الذي ألمى به من الوسوسة إلٌهما استؽواًء لهما بالترؼٌب فً  لال الماوردي:" 

 فضل المنزلة ونعٌم الخلود .
 فإن لٌل : هل تصورا ذلن مع كمال معرفتهما ؟

 .(1)لٌل : إنما كملت معرفتهما باهلل تعالى ال بؤحكامه"
 :(5)وفً لول إبلٌس ذلن لوالن

جابز أن ٌملب صورتهما إلى صور المبلبكة وأن أحدهما : أنه أوهمهما أن ذلن فً حكم هللا 
 ٌخلدهما فً الجنة .

والثانً : أنه أوهمهما أنهما ٌصٌران بمنزلة المبلبكة فً علو المنزلة مع علمهما بؤن للب 
 الصور ال ٌجوز .

ٌْنِ »ٌمرءان: (ٔٔ)، وٌحٌى بن ابً كثٌر(ٓٔ)وكان ابن عباس  ، بكسر «إال أَْن تَكُونَا َمِلَك
 «".البلم»

ها تؤوٌل الكبلم إلى أن الشٌطان لال لهما: ما   لال الطبري:" وكؤنا ابن عباس وٌحٌى وجا
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكٌن من الملون وأنهما تؤّوال فً ذلن لول هللا فً 

ٌَْبلَ  [ ، ٕٓٔى{ ، ]سورة طه: موضع آخر: }لَاَل ٌَا آَدُم َهْل أَُدلَُّن َعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍن ال 
والمراءة التً ال أستجٌز المراءة فً ذلن بؽٌرها، المراءةُ التً علٌها لرأة األمصار وهً، 

ٌْنِ »من: « البلم»فتح ، بمعنى: ملكٌن، من المبلبكة، لما لد تمدم من بٌاننا فً أن كل ما كان «َملََك
 .(ٕٔ) ٌجوُز خبلفه"مستفًٌضا فً لرأة اإلسبلم من المراءة، فهو الصواب الذي ال

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .[ٕٔٔ]طه : (ٖ)
 .2ٖٗ/ٕٔ(:ص5ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٕ٘ٔ، والتفسٌر المٌسر:2ٓٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (٘)
 .1ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .52ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٕٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (1)
 .ٕٓٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٙٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٕٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .5ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
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 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أن سبلح إبلٌس الذي ٌحارب به ابن آدم هو الوسوسة والتزٌٌن ال ؼٌر.  -ٔ
 ومنها: تمرٌر عداوة الشٌطان لئلنسان. -ٕ
ومنها: أن الشٌطان ٌؽر بنً آدم كما ؼر أباهم حٌن وسوس آلدم، وحواء، ولاسمهما إنً  -ٖ

هل أدلن على شجرة الخلد وملن ال ٌبلى; فالشٌطان لد لكما لمن الناصحٌن، ولال: ٌا آدم 
ٌؤتً اإلنسان، فٌوسوس له، فٌصؽر المعصٌة فً عٌنه; ثم إن كانت كبٌرة لم ٌتمكن من 

 تصؽٌرها; مناه أن ٌتوب منها، فٌسهل علٌه اإللدام; ولذلن احذر عدون أن ٌؽرن.
ٌَْطاُن ِلٌُْبِدَي }فَ ومن فوابد اآلٌة: أن الشٌطان عدو لئلنسان; لموله تعالى: } -ٗ َوْسَوَس لَُهَما الشا

{; ولد صرح هللا تعالى بذلن فً لوله تعالى: }ِإنا لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآتِِهَما 
ا إِناَما ٌَْدعُو ِحْزبَهُ ِلٌَكُونُوا ِمْن أَْصَحاِب الساِعٌِر{ ] ٌَْطاَن لَكُْم َعُدوٌّ فَاتاِخذُوهُ َعُدوًّ فاطر : الشا

ٙ.] 
 وجوب ستر العورة من الرجال والنساء سواء. -٘

 
 

 المرآن
 [ٕٔ({ ]األعراف : ٕٔ}َولَاَسَمُهَما إِنًِّ لَكَُما لَِمَن الن اِصِحٌَن )

 التفسٌر:
وألسم الشٌطان آلدم وحواء باهلل إنه ممن ٌنصح لهما فً مشورته علٌهما باألكل من الشجرة، 

 وهو كاذب فً ذلن.

وألسم الشٌطان  [، أي:"ٕٔ}َولَاَسَمُهَما إِنًِّ لَكَُما لَِمَن النااِصِحٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
آلدم وحواء باهلل إنه ممن ٌنصح لهما فً مشورته علٌهما باألكل من الشجرة، وهو كاذب فً 

 .(ٔ)ذلن "
نحو . وروي عن دمحم بن كعب (ٕ)وحلؾ لهما باهلل إنً لكما لمن الناصحٌن" لال السدي:" 
 .(ٖ)نحو ذلن
لال لهما: إنً  -عن لتادة عن مطرؾ،:"ٌعنً لوله: }ولاسمهما إنً لكما لمن الناصحٌن{ 

 باهلل. -خلمت لبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعانً أرشدكما. وإنما ٌخدع المإمن
 .(ٗ)خدعنا" -لال لتادة: وكان بعض أهل العلم ٌمول: من خادعنا باهلل

باهلل : } ِإنًِّ لَكَُما لَِمَن النااِصِحٌَن { فإنً من لَْبلكما هاهنا  أي : حلؾ لهما لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)، وأعلم بهذا المكان ، وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفٌن"

ِ لَنَُبٌِّتَناهُ{ ]سورة  لال الطبري:أي:"  وحلؾ لهما، كما لال فً موضع آخر: }تَمَاَسُموا بِاَّللا
 : (ٙ)حالفوا باهلل، وكما لال خالد بن زهٌر ابن عّم أبً ذوٌب[ ، بمعنى ت5ٗالنمل: 

                                                             
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗٔ/٘(:ص1ٕ5٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 ، حكاه دون ذكر اإلسناد.ٔ٘ٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٖ)
 .ٔ٘ٗٔ/٘(:ص1ٕ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .52ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
، من لصابده التً تمارضها هو وأبو ذإٌب فً المرأة التً كانت ضصدٌمة عبد عمرو 1٘ٔ: ٔدٌوان الهذلٌن (ٙ)

فلما كبر عبد عمرو احتال لها أبو ذإٌب فؤخذها منه وخادنها. عمرو بن مالن، فكان أبو ذإٌب رسوله إلٌها، 
وؼاضبها أبو ذإٌب، فكان رسوله إلى هذه المرأة ابن عمه خالد بن زهٌر، ففعل به ما فعل هو بعبد عمرو بن 
ٌَْما  مالن، أخذ منه المرأة فخادنه، فؽاضبه أبو ذإٌب وؼاضبها، ولال لها حٌن جاءت تعتذر إلٌه: تُِرٌدٌَن َك

ٌَْحِن ِفً ِؼْمِد! ٌْفَان َو  تَْجَمِعٌنًِ َوَخاِلًدا! ... َوَهْل ٌُْجَمُع السا
ٌِْب، أْو بَْعَض َما تُْبِدي ٌَْت من ِذي لََرابٍَة ... فَتَْحفََظنًِ ِباْلؽَ  أََخاِلُد، َما َراَع

َها ُمْملَتَاها َوِجٌُدَها ... فَِمْلَت َكَما َماَل الُمِحبُّ َعلَى عَ  ٌْ  ْمدِ َدَعاَن إلَ
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 َولَاَسَمَها بِاهللِ َجْهًدا ألَْنتُُم                       ألَذُّ ِمَن الساْلَوى إِذَا َما نَشُوُرَها 
 :(ٔ)بمعنى: وحالفهما باهلل، وكما لال أعشى بنً ثعلبة

ُق  ًْ ِلبَاٍن، ثَْدَي أٍُمّ تَمَاَسَما                  ِبؤَْسَحَم َداجٍ َعْوُض ال نَتَفَرا  َرِضٌعَ
 بمعنى :تحالفا.

ولوله: }إنً لكما لمن الناصحٌن{، أي: لممن ٌنصح لكما فً مشورته لكما، وأمره إٌاكما 
أخبركما به، من أنكما إن  بؤكل ثمر الشجرة التً نهٌتما عن أكل ثمرها، وفً خبري إٌاكما بما

 .(ٕ)أكلتماه كنتما ملكٌن أو كنتما من الخالدٌن "
أي: حلك لهما على صدله فً خبره ونصحه فً مشورته ، فمببل لوله  لال الماوردي:" 

 وتصورا صدله ألنهما لم ٌعلما أن أحداً ٌجترىء على الحلؾ باهلل كاذباً .
لَاَسَمُهَما{، أي: لال لهما : إن كان ما للته وٌحتمل وجهاً آخر : أن ٌكون معنى لوله:}وَ 

ًّ دونكما ومن فعل ذلن معكما فهو من الناصحٌن  خٌراً فهو لكما دونً وإن كان شراً فهو عل
لكما ، فكانت هذه مماسمتهما أن لسم الخٌر لهما والشر له على وجه الؽرور لتنتفً عنه التهمة 

 .(ٖ)وٌسرع إلٌه المبول "
للمبالؽة، ألن من ٌباري أحدا فً فعل ٌجد « المفاعلة»نما عبر بصٌؽة وإ لال اآللوسً:" 

فٌه فاستعمل فً الزمه، ولٌل: المفاعلة على بابها، والمسم ولع من الجانبٌن لكنه اختلؾ متعلمه 
 فهو ألسم لهما على النصح وهما ألسما له على المبول.

لٌه وهو النصٌحة أما حٌث وتعمب بؤن هذا إنما ٌتم لوجود المماسمة عن ذكر الممسم ع
ذكر فبل ٌتم إال أن ٌمال: سمً لبول النصٌحة نصٌحة للمشاكلة والممابلة كما لٌل فً لوله تعالى: 

[ أنه سمً التزام موسى علٌه السبلم الوفاء والحضور للمٌعاد ٕٗٔ}َوواَعْدنا ُموسى{ ]األعراؾ: 
اهلل تعالى إنن لمن الناصحٌن؟ وألسم لهما مٌعادا فؤسند التعبٌر بالمفاعلة، ولٌل: لاال له أتمسم ب

فً الكبلم لؾ ألن آدم وحواء علٌهما  -كما لال ابن المنٌر -فجعل ذلن مماسمة. وعلى هذا فٌكون
السبلم ال ٌمسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب، ولٌل: إنه إلى التؽلٌب ألرب، ولٌل: إنه ال حاجة 

 .(ٗ)ل لهما: إنً لكما لمن الناصحٌن"إلٌه بؤن ٌكون المعنى حلفا علٌه بؤن ٌمو
 الفوابد:
الشٌطان ٌدعو المرء إلى المعصٌة، ٌزعم أنه ٌنصح له من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٔ

 وٌرٌد خٌره، ولد ألسم ألبٌنا على أنه ناصح له: }َولَاَسَمُهَما إِنًِّ لَكَُما لَِمَن النااِصِحٌَن{.

                                                                                                                                                                               

ًَ نَْفسُهُ ... تََوالَى على لَْصِد السابٌِِل أُُموُرَها ي، لٌََاِل  ثم لال لخالد: َرَعً َخاِلٌد ِسّرِ
ا تََراَماهُ الشابَاُب َوَؼٌُّهُ، ... َوفً الناْفِس ِمْنهُ فِتْنَةٌ َوفُُجوُرَها  فَلَما

ه ... أََؼانٌُِج َخْودٍ   َكاَن لِْدًما ٌَُزوُرَها لََوى َرأَْسهُ َعنًِّ، وَماَل بُِوّدِ
ُل َراٍض سُناةً َمْن ٌَِسٌُرَها  فؤجابه خالد من أبٌات: فبَل تَْجَزَعْن ِمْن سُناٍة أَْنَت ِسْرتَها ... َوأَوا

 فَإنا الاتًِ فٌِنَا َزَعْمَت، وِمثْلَُها ... لَِفٌَن، َولَِكنًِّ أََراَن تَُجوُرَها
ًُّ الناْفِس ِمْنهُ َوِخٌُرهاتَنَماْذتََها ِمْن َعْبِد َعْمر  و بن َماِلٍن ... وأَْنَت َصِف

ٌَْهاَت ِمْنهُ ُدوُرَها ولُُصورها َها ... َوَه ٌَُردا  ٌُِطٌُل ثََواًء ِعْنَدها ِل
 َولَاَسَمَها باهلل............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .أخذ من موضعه فً الخلٌة، ” شار العسل ٌشوره“، العسل. ” السلوى“و 
 .، واللسان "عوض" "سحم"ٓ٘ٔدٌوانه: (ٔ)

واختلفوا فً معنى ” . أبًدا“لما ٌستمبل من الزمان بمعنى: ” عوض“، الضارب إلى السواد، و ” األسحم“و 
. لٌل: ، وإلسامه به. فمالوا: أراد اللٌل. ولالوا: أراد سواد حلمة سدي أمه. ولٌل أراد الرحم وظلمته” بؤسحم داج“

 أراد الدم، لسواده، تؽمس فٌه الٌد عند التحالؾ.
 .ٖٔ٘-5ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٓٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٗروح المعانً: (ٗ)
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( ، نسولها ٔعن أهل الكتاب ) ولد روى وهب بن منبه هذه المصة الطرٌفة
ً من أسالٌب الشٌطان فً إضبلله العباد، وكً نحذر نصحه، ونخالفه فٌما  لنعلم أسلوبا

 ٌدعونا إلٌه.
ٌمول وهب: " إن عابداً كان فً بنً إسرابٌل، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان 

البعث على  فً زمانه ثبلثة إخوة، لهم أخت، وكانت بكراً، لٌس لهم أخت ؼٌرها، فخرج
 ثبلثتهم، فلم ٌدروا عند من ٌخلفون أختهم، وال من ٌؤمنونه علٌها، وال عند من ٌضعونها.

لال: فؤجمع رأٌهم على أن ٌخلفوها عند عابد بنً إسرابٌل، وكان ثمة فً 
أنفسهم، فؤتوه فسؤلوه عن أن ٌخلفوها عنده، فتكون فً كنفه وجواره إلى أن ٌرجعوا من 

 علٌهم، وتعوذ باهلل منهم ومن أختهم، لال: فلم ٌزالوا به حتى أطاعهم.ؼزاتهم، فؤبى ذلن 
فمال: أنزلوها فً بٌت حذاء صومعتً. فؤنزلوها فً ذلن البٌت، ثم انطلموا 

 وتركوها.
فمكثت فً جوار ذلن العابد زمناً ٌنزل إلٌها بالطعام من صومعته، فٌضعه عند 

ة، ثم ٌؤمرها فتخرج من بٌتها، فتؤخذ باب الصومعة، ثم ٌؽلك بابه وٌصعد إلى الصومع
ما وضع لها من الطعام، لال: فتلطؾ له الشٌطان، فلم ٌزل ٌرؼبه فً الخٌر، وٌعظم 
علٌه خروج الجارٌة من بٌتها نهاراً، وٌخوفه أن ٌراها أحد فٌعلمها، فلو مشٌت بطعامها 

ٌها بطعامها، حتى تضعه على باب بٌتها كان أعظم أجراً. لال: فلم ٌزل به حتى مشى إل
 ووضعه على باب بٌتها، ولم ٌكلمها.

لال: فلبث على هذه الحال زماناً، ثم جاَءه إبلٌس فرّؼبه فً الخٌر واألجر 
وحضه علٌه، ولال: لو كنت تمشً إلٌها بطعامها حتى تضعه فً بٌتها كان أعظم 

ن زماناً ألجرن، فلم ٌزل به حتى مشى إلٌها بالطعام، ثم وضعه فً بٌتها، فلبث على ذل

ثم جاءه إبلٌس فرّؼبه فً الخٌر وحّضه علٌه، فمال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتؤنس 
بحدٌثن، فإنها لد استوحشت وحشة شدٌدة، فلم ٌزل به حتى حدثها زماناً ٌّطلع إلٌها من 

 فوق صومعته.
ثم أتاه إبلٌس بعد ذلن، فمال: لو كنت تتنزل إلٌها فتمعد على باب صومعتن 

تمعد هً على باب بٌتها، فتحدثن كان آنس لها. فلم ٌزل به حتى أنزله وتحدثها، و
وأجلسه على باب صومعته ٌحدثها وتحدثه، وتخرج الجارٌة من بٌتها حتى تمعد على 

 باب بٌتها، فلبثا زماناً ٌتحدثان.
ثم جاَءه إبلٌس فرؼبه فً األجر والثواب فٌما ٌصنع بها، ولال: لو خرجت من 

لست لرٌباً من بٌتها، فحدثتها كان آنس لها، فلم ٌزل به حتى فعل. باب صومعتن، ثم ج
 فلبثا زمناً على ذلن.

ثم جاءه إبلٌس، فمال: لو دخلت البٌت معها فحدثتها، ولم تتركها تبرز وجهها 
ألحد كان أحسن بن، فلم ٌزل به حتى دخل البٌت فجعل ٌحدثها، نهارها كله، فإذا مضى 

 النهار صعد صومعته.
ه إبلٌس بعد ذلن، فلم ٌزل ٌزٌنها له حتى ضرب العابد على فخذها ولبلها، ثم أتا

فلم ٌزل به إبلٌس ٌحسنها فً عٌنه، وٌسول له حتى ولع علٌها، فؤحبلها فولدت له 
ؼبلماً، فجاء إبلٌس فمال: أرأٌت إن جاء إخوة الجارٌة، ولد ولدت منن فكٌؾ تصنع؟ ال 

إلى ابنها فاذبحه وادفنه، فإنها ستكتم ذلن آمن علٌن أن تفتضح أو ٌفضحون، فاعمد 
 علٌن مخافة إخوتها أن ٌطلعوا على ما صنعت بها، ففعل.

فمال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها ولتلت ابنها، خذها واذبحها، وادفنها 
مع ابنها، فلم ٌزل به حتى ذبحها، وألماها فً الحفرة مع ابنها، وأطبك علٌهما صخرة 

ى علٌهما، وصعد إلى صومعته ٌتعبد فٌها، فمكث بذلن ما شاء هللا أن عظٌمة، وسوّ 
ٌمكث، حتى ألبل إخوتها من الؽزو، فجاإوا فسؤلوه عنها، فنعاها لهم، وترحم علٌها 
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وبكاها. ولال: كانت خٌر امرأة، وهذا لبرها، فانظروا إلٌه. فؤتى إخوتها المبر فبكوا 
 ها أٌاماً، ثّم انصرفوا إلى أهالٌهم.أختهم، وترحموا علٌها، فؤلاموا على لبر

فلما جّن علٌهم اللٌل، وأخذوا مضاجعهم، جاَءهم الشٌطان فً النوم على صورة 
رجل مسافر، فبدأ بؤكبرهم، فسؤله عن أختهم، فؤخبره بمول العابد وموتها وترحمه 

لد علٌها، وكٌؾ أراهم موضع لبرها فؤكذبه الشٌطان. ولال: لم ٌصدلكم أمر أختكم إنه 
ً منكم، وألماهما فً حفٌرة  أحبل أختكم وولدت منه ؼبلماً، فذبحه وذبحها معه فزعا
احتفرها خلؾ باب البٌت الذي كانت فٌه عن ٌمٌن من دخله، فإنكم ستجدونها كما 
أخبرتكم هنان جمٌعاً. وأتى األوسط فً منامه، فمال له مثل ذلن. ثم أتى أصؽرهم، فمال 

 له مثل ذلن.
لموم، أصبحوا متعجبٌن مما رأى كل واحد منهم، فؤلبل بعضهم فلما استٌمظ ا

 على بعض ٌمول كل واحد منهم: لمد رأٌت اللٌلة عجباً، فؤخبر بعضهم بعضاً بما رأى.
فمال كبٌرهم: هذا حلم لٌس بشًء، فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم، لال أصؽرهم: 

لموا حتى أتوا البٌت الذي وهللا ال أمضً حتى آتً هذا المكان، فؤنظر فٌه. لال: فانط
كانت فٌه أختهم، ففتحوا الباب، وبحثوا الموضع الذي وصؾ لهم فً منامهم، فوجدوا 
أختهم وابنها مذبوحٌن فً الحفٌرة، كما لٌل لهم، فسؤلوا عنها العابد فصّدق لول إبلٌس 

 فٌما صنع بهما، فاستَْعَدْوا علٌه ملكهم، فؤنزل من صومعته، ولّدم لٌصلب.
أوثموه على الخشبة، أتاه الشٌطان، فمال له: لد علمت أنً أنا صاحبن الذي فلما 

فتنتن بالمرأة، حتى أحبلتها، وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتنً الٌوم، وكفرت باهلل الذي 
خلمن وصّورن، خلصتن مما أنت فٌه، فكفر العابد، فلما كفر باهلل تعالى، خلى الشٌطان 

 .(ٔ)بٌنه وبٌن أصحابه فصلبوه "

بحلؾ الكذابٌن، فمد حلؾ إبلٌس اللعٌن ألبوٌنا على أنه ومن فوابد اآلٌة: عدم اإلؼترار  -ٕ
لهما من الناصحٌن وهو أعظم الخابنٌن وأكذب الكذابٌن كما حكى هللا عنه ذلن: 

 }َولَاَسَمُهَما إِّنًِ لَكَُما لَِمَن النااِصِحٌَن{.
 ٌحلؾ إال صادلاً.ومنها: جواز االلسام باهلل تعالى، ولكن ال  -ٖ
 

 المرآن
ٌِْهَما ِمْن َوَرقِ  ا ذَالَا الش َجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما َوَطِفمَا ٌَْخِصفَاِن َعلَ هَُما بِغُُروٍر فَلَم   اْلَجن ِة }فََدال 

ٌَْطاَن لَكَُما َعُدوٌّ ُمبٌٌِن ) َونَاَداهَُما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن تِْلكَُما الش َجَرِة َوأَلُْل لَكَُما إِن   ({ ٕٕالش 
 [ٕٕ]األعراف : 

 التفسٌر:
هما، فؤكبل من الشجرة التً نهاهما هللا عن االلتراب منها، فلما أكبل منها انكشفت  أهما وؼرا فجرا
لهما عوراتهما، وزال ما سترهما هللا به لبل المخالفة، فؤخذا ٌلزلان بعض ورق الجنة على 

وناداهما ربهما جل وعبل ألم أنهكما عن األكل من تلن الشجرة، وألل لكما: إن عوراتهما، 
 الشٌطان لكما عدو ظاهر العداوة؟

هَُما بِؽُُروٍر{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أي خدعهما بما ؼرهما به من  [، أي:"ٕٕ}فََدالا
 .(ٕ)المسم باهلل"

 .(ٖ)فخدعهما بؽرور" لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)معناه: فحطهما بؽرور من منزلة الطاعة إلى حال المعصٌة" لال الماوردي:" 

 فإن لٌل : "فهل علما عند أكلهما أنها معصٌة ؟
                                                             

 .5ٖتلبٌس إبلٌس: (ٔ)
 .2ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
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لٌل : ال، ألن إلدامهما علٌها مع العلم بؤنها معصٌة ٌجعلها كبٌرة ، واألنبٌاء معصومون 
 .(ٔ)من الكبابر ، وإنما ألدما علٌها لشبهة دخلت علٌهما بالؽرور"

اس رضً هللا عنهما لال: "خلك هللا آدم فً آخر ساعات النهار من ٌوم عن ابن عب
 .(ٕ)الجمعة ثم عهد إلٌه فنسً فسمً اإلنسان"
خلك آدم من صلصال من حمؤ ومن طٌن الزب، وأما  وفً رواٌة أخرى عنه أٌضا:"

نا ألنه البلزب: فالجٌد، وأما الحمؤ: فالحمؤة، وأما الصلصال: فالتراب المرلك، وإنما سمً إنسا
 .(ٖ)عهد إلٌه فنسً"

 :(ٗ)ولمد لال بعض الشعراء
ً اإِلنساُن إال  تَمَلابُ لنسٌِِه            وما سُّمِ ٌَ  وال الملُب إال أنه 

ا ذَالَا الشاَجَرةَ بََدْت لَُهَما َسْوآتُُهَما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فلما أكبل منها  [، أي:"ٕٕ}فَلَما
 .(٘)انكشفت لهما عوراتهما، وزال ما سترهما هللا به لبل المخالفة"

ٌمول: فلما ذاق آدم وحواء ثمر الشجرة، ٌمول: طعماه، انكشفت لهما  لال الطبري:" 
سوءاتهما، ألن هللا أعراهما من الكسوة التً كان كساهما لبل الذنب والخطٌبة، فسلبهما ذلن 

 .(ٙ)طآ والمعصٌة التً ركبا"بالخطٌبة التً أخ
فؤبى آدم أن ٌؤكل منها، فتمدمت حواء فؤكلت ثم لالت: ٌا آدم، كل فإنً لد  لال السدي:" 

 .(2)أكلت فلم تنظرنً. فلما أكل آدم بدت لهما سوآتهما"
عن أبً بن كعب لال: لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن هللا خلك آدم رجبل طواال كثٌر شعر  

الرأس كؤنه نخلة سحوق، فلما ذاق الشجرة سمط عنه لباسه، فؤول ما بدا منه عورته، فلما نظر 
تفر؟ إلى عورته جعل ٌشتد فً الجنة، فؤخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن: ٌا آدم، منً 

فلما سمع كبلم الرحمن لال: ٌا رب ال، ولكن استحٌاء، أرأٌت إن تبت ورجعت أعابد إلى الجنة؟ 

 .(1)لال: نعم، فذلن لوله: }فتلمى آدم من ربه كلمات{ اآلٌة"
لما أسكن هللا آدم الجنة كساه سرباال من الظفر، فلما أصاب الخطٌبة  لال ابن عباس:" 

 .(5)صابعه"سلبه السربال فبمً فً أطراؾ أ
 :(ٓٔ)فإن لٌل : فلم بدت لهما سوآتهما ولم تكن بادٌة لهما من لبل ؟ ففً ذلن ثبلثة أجوبة

 أحدها : أنهما كانا مستورٌن بالطاعة فانكشؾ الستر عنهما بالمعصٌة .
 والثانً : أنهما كانا مستورٌن بنور الكرامة فزال عنهما بذلن المهانة .

من أن ٌكونا من ساكنً الجنة ، فزال عنهما ما كانا فٌه من  والثالث : أنهما خرجا بالمعصٌة
 الصٌانة.
ٌِْهَما ِمْن َوَرِق اْلَجناِة{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فؤخذا  [، أي:"ٕٕ}َوَطِفمَا ٌَْخِصفَاِن َعلَ

 .(ٔٔ)ٌلزلان بعض ورق الجنة على عوراتهما"

                                                             
 .ٕٔٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .12ٕٙ/1(:صٖٔٔ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .مدلسا ألنه األعمش; بعنعنة معلول أنه إال ثمات رجاله والحدٌث .2/5ٙٔأخرجه الطبري: (ٖ)
، 5ٖٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر المرطبً:ٗٓٔ/ٗلم أعرؾ لابله، والبٌت من شواهد الشنمٌطً فً أضواء البٌان: (ٗ)

" أي: ألُْنِسهِ  ، وفٌها: "ٖٔٓ/ٔ، وتفسٌر الٌضاوي:1ٕٖ/ٔ، واللباب:ٖٖٓ/ٖ، وعمدة الحفاظ:5ٔٔوالدر المص/
 .«حواء»ألنه أنس ب 

 ".ء. ولٌل: ألنسه بربه، فالهمزة أصلٌةولٌل: سمً إنسانا ألنسه بحوا :"5ٖٔ/ٔلال المرطبً: 
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘ٗٔ/٘(:ص1ٕ51أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٕ55أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٓأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)ٌنزعان ورق التٌن وٌجعبلنه على سوءاتهما" لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)ألببل ٌؽطٌان علٌهما من ورق الجنة، التٌن" لال السدي:" 
 .(ٖ)ٌوصبلن علٌهما من ورق الجنة" لال لتادة:" 
 .(ٗ)ٌؤخذان ما ٌوارٌان به عورتهما" لال دمحم بن كعب:" 
 .(٘)ٌرلعان، كهٌبة الثوب" لال مجاهد:" 
 .(ٙ)ٌمول: ألببل وجعبل ٌشداان علٌهما من ورق الجنة، لٌوارٌا سوءاتهما" لال الطبري:" 
 .(2)المعنى: ٌمطعان الورق وٌلزلانه لٌستترا به، ومنه خصؾ النعل" لال المرطبً:" 
 لوالن:[، ٕٕ{ ]األعراؾ : }ِمن َوَرِق اْلَجناِة وفً  

 .(1)أحدهما : ورق الموز
 .(ٓٔ)، والسدي(5)عباسوالثانً : ورق التٌن ، لاله ابن 

كان لباس آدم وحواء علٌهما السبلم نوًرا على فروجهما، ال ٌرى  لال وهب بن منبه:" 
 .(ٔٔ)هذا عورة هذه، وال هذه عورة هذا. فلما أصابا الخطٌبة بدت لهما سوءاتهما"

َجَرةِ{لوله تعالى:   [، أي:"ٕٕ]األعراؾ :  }َونَاَداهَُما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن تِْلكَُما الشا
 .(ٕٔ)وناداهما ربهما جل وعبل ألم أنهكما عن األكل من تلن الشجرة"

ٌمول تعالى ذكره: ونادى آدَم وحواَء ربُّهما: ألم أنهكما عن أكل ثمرة  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)الشجرة التً أكلتما ثمرها"

ٌَْطاَن لَكَُما َعدُ لوله تعالى:  وألل لكما:  [، أي:"ٕٕوٌّ ُمبٌٌِن{ ]األعراؾ : }َوأَلُْل لَكَُما إِنا الشا
 .(ٗٔ)إن الشٌطان لكما عدو ظاهر العداوة؟"

وأعلمكما أن إبلٌس لكما عدو مبٌن، ٌمول: لد أبان عداوته لكما،  لال الطبري: أي:" 
ًٌا"  .(٘ٔ)بترن السجود آلدم حسًدا وبؽ

الشجرة وألل لكما إن عن دمحم بن لٌس لوله: "}وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما  
الشٌطان لكما عدو مبٌن{ ، لم أكلتها ولد نهٌتن عنها؟ لال: ٌا رب، أطعمتنً حواء! لال لحواء: 
لم أطعمته؟ لالت: أمرتنً الحٌة! لال للحٌة: لم أمرتها؟ لالت: أمرنً إبلٌس! لال: ملعون 

ٌْن كل شهر. وأما  ٌت الشجرة تَْدَم أنت ٌا حٌة، فؤلطع لوابمن مدحور! أما أنت ٌا حواء فكما دما
 .(ٙٔ)فتمشٌن على وجهن، وسٌشدُخ رأسن من لمٌن، اهبطوا بعضكم لبعض عدو"

                                                             
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٖ٘/ٕٔ(:صٓٓٗٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٔٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖ٘ٗٔ-ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓ2(، و)1ٖٕٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (5)
 .ٕ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٓٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٔ(:ص1ٓٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٕ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٕٔ(:ص5ٓٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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لما أكل آدم من الشجرة لٌل له: لم أكلت من الشجرة التً نهٌتن عنها؟  لال ابن عباس:" 
لال: حواء أمرتنً! لال: فإنً لد أعمبتها أن ال تحمل إال َكْرًها، وال تضع إال كرها. لال: فرنات 

 .(ٔ)حواء عند ذلن، فمٌل لها: الرنّة علٌن وعلى ولدن"
 الفوابد:
ن عظابم األمور، وأنه كان ولم ٌزل مستهَجًنا فً هذه اآلٌة دلٌل على أن كشؾ العورة م -ٔ

 فً الطباع، مستمبًَحا فً العمول.
لال المرطبً:"وفً اآلٌة دلٌل على لبح كشؾ العورة، وأن هللا أوجب علٌهما 
الستر، ولذلن ابتدرا إلى سترها، وال ٌمتنع أن ٌإمرا بذلن فً الجنة، كما لٌل لهما:}وال 

حب البٌان عن الشافعً أن من لم ٌجد ما ٌستر به تمربا هذه الشجرة{، ولد حكى صا
عورته إال ورق الشجر لزمه أن ٌستتر بذلن، ألنه سترة ظاهرة ٌمكنه التستر بها، كما 

 .(ٕ)فعل آدم فً الجنة"
 

 المرآن
({ ]األعراف : ٖٕاْلَخاِسِرٌَن )}لَااَل َرب نَا َظلَْمنَا أَْنفَُسنَا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَن  ِمَن 

ٕٖ] 

 التفسٌر:
لال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا باألكل من الشجرة، وإن لم تؽفر لنا وترحمنا لنكونن ممن 

 أضاعوا حظاهم فً دنٌاهم وأخراهم. 
ظلمنا  لال آدم وحواء: ربنا [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}لَااَل َربانَا َظلَْمَنا أَْنفَُسنَا{ ]األعراؾ :  

 .(ٖ)أنفسنا باألكل من الشجرة"

لال الطبري:أي:" لال: آدم وحواء لربهما: ٌا ربنا، فعلنا بؤنفسنا من اإلساءة إلٌها  
ن، فٌما لم ٌكن لنا أن نطٌعه فٌه، من أكل  نا وعدوا بمعصٌتن وخبلؾ أمرن، وبطاعتنا عدوا

 الشجرة التً نهٌتنا عن أكلها.
ن آدم وحواء فٌما أجاباه به، واعترافِهما على أنفسهما وهذا خبٌر من هللا جل ثناإه ع

 .(ٗ)بالذنب، ومسؤلتهما إٌاه المؽفرة منه والرحمة، خبلؾ جواب اللعٌن إبلٌس إٌاه"
 [، أي:"ٖٕلوله تعالى:}َوإِْن لَْم تَْؽِفْر لََنا َوتَْرَحْمنَا لَنَكُونَنا ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]األعراؾ :  

 .(٘)وإن لم تؽفر لنا وترحمنا لنكونن ممن أضاعوا حظاهم فً دنٌاهم وأخراهم"
لال الطبري:" ٌمول: وإن أنت لم تستر علٌنا ذنبنا فتؽطٌه علٌنا، وتترن فضٌحتنا به بعموبتن 

 .(ٙ)إٌانا علٌه }وترحمنا{، بتعطفن علٌنا، وتركن أخذنا به، لنكونن من الهالكٌن"
علٌه السبلم: ٌا رب، أرأٌَت إن تبُت واستؽفرتن؟ لال: إذًا أدخلن لال آدم  لال لتادة:" 

 .(2)الجنة. وأما إبلٌس فلم ٌسؤله التوبة، وسؤل الناِظرة، فؤعطى كلا واحد منهما ما سؤل"
عن الضحان فً لوله: "}ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا{، اآلٌة، لال: هً الكلمات  

 .(1)التً تلمااها آدم من ربه"
 الفوابد:

                                                             
 .ٖٙ٘/ٕٔ(:صٓٔٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٔٔ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖ٘/ٕٔ(:صٔٔٗٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٖ٘/ٕٔ(:صٕٔٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
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من فوابد اآلٌة: منة هللا سبحانه وتعالى على أبٌنا آدم حٌن وفمه لهذه الكلمات التً كانت  -ٔ
 بها التوبة.

ومنها: أن منة هللا على أبٌنا هً منة علٌنا فً الحمٌمة; ألن كل إنسان ٌشعر بؤن هللا إذا   -ٕ
 منا على أحد أجداده كان مانّاً علٌه.

}ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا وترحمنا لنكونن من ومنها: أن لول اإلنسان:  -ٖ
الخاسرٌن{، سبب لمبول توبة هللا على عبده; ألنها اعتراؾ بالذنب; وفً لول اإلنسان: 
}ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تؽفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرٌن{ أربعة أنواع من 

 التوسل:

 األول: التوسل بالربوبٌة.   

 وسل بحال العبد: }ظلمنا أنفسنا{.الثانً: الت 

 الثالث: تفوٌض األمر إلى هللا; لموله: }وإن لم تؽفر لنا..{ إلخ.  

الرابع: ذكر حال العبد إذا لم تحصل له مؽفرة هللا ورحمته; لموله تعالى: }لنكونن  
من الخاسرٌن{، وهً تشبه التوسل بحال العبد; بل هً توسل بحال العبد; وعلٌه 

عبد بحاله توسبلً بحاله لبل الدعاء، وبحاله بعد الدعاء إذا لم ٌحصل فٌكون توسل ال
 ممصوده.

 ومنها: أن شرط التوبة االعتراؾ بالذنب وذلن باالستؽفار أي طلب المؽفرة. -ٗ
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان إذا صدق فً تفوٌض األمر إلى هللا، ورجوعه إلى طاعة  -٘

له شواهد كثٌرة أن هللا أكرم من عبده; من تمرب هللا فإن هللا تعالى ٌتوب علٌه; وهذا 
إلٌه ذراعاً تمرب هللا إلٌه باعاً، ومن أتاه ٌمشً أتاه هللا هرولة; فكرم هللا عّز وجّل أعلى، 

 وأبلػ من كرم اإلنسان.
 

 المرآن
({ ]األعراف : ٕٗلَى ِحٌٍن )}لَاَل اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَكُْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ َوَمتَاٌع إِ 

ٕٗ] 
 التفسٌر:

لال تعالى مخاطًبا آدم وحواء إلبلٌس: اهبطوا من السماء إلى األرض، وسٌكون بعضكم لبعض 
 عدًوا، ولكم فً األرض مكان تستمرون فٌه، وتتمتعون إلى انمضاء آجالكم.

{ ]األعراؾلوله تعالى:  لال تعالى  [، أي:"ٕٗ:  }لَاَل اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ
 .(ٔ)مخاطبًا آدم وحواء إلبلٌس: اهبطوا من السماء إلى األرض، وسٌكون بعضكم لبعض عدًوا"

وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن فعله بإبلٌس وذرٌته، وآدم وولده،  لال الطبري:" 
والحٌة، ٌمول تعالى ذكره آلدم وحواء وإبلٌس والحٌة: اهبطوا من السماء إلى األرض، بعضكم 

 .(ٕ)لبعض عدّو"
لال الماوردي:" لٌل: أسكنهما الجنة لببل ساعات خلت من ٌوم الجمعة ، وأخرجهما 

 .(ٖ)لن الٌوم "لتسع ساعات خلت من ذ
، ٌمال َهبط فبلن أرَض كذا ووادَي كذا، إذا حّل (ٗ)النزول من فوق إلى أسفل«: الهبوط»و

 : (٘)ذلن كما لال الشاعر

                                                             
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٖٔ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
، أرممهم : ٌعنً أحبابه الراحلٌن ، وٌنظر إلٌهم حزٌنًا كبًٌبا ،  2ٖ( البٌت لزهٌر بن أبً سلمى ، دٌوانه : ٘)

التً ٌرحل علٌها . وراكس : واد فً دٌار بنً سعد بن ثعلبة ، من بنً أسد . وفلك وفالك : والركاب : اإلبل 
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َكاِب بِِهْم ِمْن َراِكٍس فَلَمَا ٌِْدي الّرِ  َما ِزْلُت أَْرُممُُهْم، َحتاى إِذَا َهبََطْت       أَ
وحواء ألن إبلٌس لد كان أهبط من لبل حٌن امتنع عن فإن لٌل : فالمؤمور بالهبوط آدم 

 فعن ذلن خمسة أجوبة : السجود آلدم ، فكٌؾ عبر عنهما بلفظ الجمع ؟
 .(ٖ)واختاره الطبري، (ٕ)، والسدي(ٔ). لاله ابن عباسآدم، وحواء، وإبلٌس، والحٌة أحدها : أنهم

فلعَن الحٌة، ولطع لوابمها، وتركها تمشً على بطنها، وجعل رزلها من  لال السدي:" 
 .(ٗ)التراب، وأهبطوا إلى األرض: آدم، وحواء، وإبلٌس، والحٌة"

 .(ٙ)واختاره البؽوي، (٘) مولى أم هاناوالثانً : أنهم آدم وحواء والحٌة. لاله أبو صالح 
له واسم ، وهبطت حواء بجدة ،  لال الماوردي:" فهبط آدم بؤرض الهند على جبل ٌمال 

 .(2)وهبطت الحٌة بؤصفهان"
 .(1)والثالث : أنهم آدم وحواء والوسوسة ، لاله الحسن

أن الممصود: آدم  وحواء وإبلٌس وذرٌتهم. اختاره ابن عطٌة واحتج بؤن: " إبلٌس  والرابع:
 .(5)مخاطب باإلٌمان بإجماع"

الخصوص فً آدم وحواء، ألن إبلٌس ال والخامس: أن الخطاب، ظاهره العموم، ومعناه 
 .(ٓٔ)ٌؤتٌه هدى، وخوطبا بلفظ الجمع تشرٌفا لهما. ذكره ابن عطٌة

. (ٔٔ)والصحٌح هو أن آدم وزوجته ممن عُنً به فً لوله:}اهبطوا{، وهو لول الجمهور
 وهللا أعلم.
العمدة فً العداوة آدم وإبلٌس ; ولهذا لال تعالى فً سورة "طه" لال : }  لال ابن كثٌر:" 

فهً  -إن كان ذكرها صحٌحا  -[ وحواء تبع آلدم. والحٌة  ٖٕٔاْهبَِطا ِمْنَها َجِمًٌعا { ] اآلٌة : 
 .(ٕٔ)تبع إلبلٌس"

 على ثبلثة وجوه:« مهبط آدم»واختلؾ فً  

 .(ٖٔ)أنه أهبط بالصفا. لاله ابن عمرأحدها: 
 .(ٙٔ)، والسدي(٘ٔ)الحسن، و(ٗٔ)، لاله ابن عباس أنه هبط بالهند. والثانً:

 .(2ٔ)إن أول ما أهبط هللا آدم إلى األرض أهبطه بدحناء أرض بالهند"لال ابن عباس:"
لال هللا: }اهبطوا منها جمٌعا{، فهبطوا: فنزل آدم بالهند وأنزل معه بمبضة  لال السدي:"

من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطٌب فإنما أصل ما ٌجاء به من الهند من الطٌب من 

                                                                                                                                                                               

المطمبن من األرض بٌن ربوتٌن أو جبلٌن أو هضبتٌن ، ولالوا : فالك وفلك ، كما لالوا : ٌابس وٌبس )بفتحتٌن( 
. 
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:صٖٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٖ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:صٖٔٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:صٗٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٙ)
 .ٕٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٕٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٖٔٔ/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 .ٖٔٔ/ٔ( أنظر: المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .ٖ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .55ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .٘٘ٗٔ-ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (٘ٔ)
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ1انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
 .ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)



ٕٔٔ 
 

لبضة الورق التً هبط بها آدم، وإنما لبضها آدم حٌن أخرج من الجنة أسفا على الجنة حٌن 
 .(ٔ)أخرج منها"

إلى أرض ٌمال لها دحنا، بٌن مكة والطابؾ. وهذا مروي عن  -علٌه السبلم-أهبط آدم  ثالث:وال
 .(ٕ)ابن عباس أٌضا

 لوالن:« مهبط حواء»وفً  
 .(ٖ)أنها هبطت بالمروة. لاله ابن عمرأحدهما: 
 .(ٗ)أنها هبطت بجدة. لاله الحسن والثانً:

 : (٘)، لوالن«مهبط إبلٌس»وفً 
 أحدهما: باألبلة .

 والثانً : بالمدار .
لال رجاء بن أبً سلمة: "أهبط آدم ٌدٌه على ركبتٌه مطؤطبا رأسه، وأهبط إبلٌس مشبكا  

 .(ٙ)بٌن أصابعه رافعا رأسه إلى السماء"
لال النسري بن ٌحٌى: "أهبط آدم من الجنة ومعه البذور، فوضع إبلٌس علٌها ٌده، فما  

 .(2)أصاب ٌده ذهب منفعته"
رواٌات ال أعلم درجة صحتها، ولد لال وتلن الرواٌات التً ذكرها ابن أبً حاتم هً  

ابن كثٌر:"ولد ذكر المفسرون األماكن التً هبط فٌها كل منهم ، وٌرجع حاصل تلن األخبار إلى 
اإلسرابٌلٌات ، وهللا أعلم بصحتها. ولو كان فً تعٌٌن تلن البماع فابدة تعود على المكلفٌن فً 

 . (1)"-ملسو هيلع هللا ىلص-ٌنهم ، أو دنٌاهم ، لذكرها هللا تعالى فً كتابه أو رسوله أمر د
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولكم فً األرض مكان  [، أي:"ٕٗ}َولَكُْم فًِ اأْلَْرِض ُمْستَمَرٌّ

 .(5)تستمرون فٌه"

 . (ٓٔ)"لال ابن كثٌر:" أي : لرار 
 وجوه:« المستمر» وفً معنى 
 .(ٔٔ)أنه موضع االستمرار ، لاله أبو صالحأحدها : 
 .(ٕٔ)لال الزجاج: "أي: ُممَام وثبوت" 
 .(ٖٔ)["ٕٕهو لوله: }الاِذي َجعََل لَكُُم األْرَض فَِراًشا{]البمرة: لال أبو العالٌة:" 
 .(ٗٔ)ٌعنً: بذلن أنه جعل لكم األرض مهادا موطؤ ولرارا ٌستمر علٌها" لال الطبري:" 

 .(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)، وابن عباس(٘ٔ)المبور. لاله ابن مسعودوالثانً: أنه 

                                                             
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔٙانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘٘ٗٔ-ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٗ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٖٔابن أبً حاتم) أخرجه (ٙ)
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٔ5أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٕٔ)
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.٘٘ٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (٘ٔ)
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٔانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙٔ)
 . حكاه دون ذكر اإلسناد.٘٘ٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: (2ٔ)



ٕٕٔ 
 

مستمر فوق األرض ومستمر تحت األرض. وهذا مروي عن ابن عباس والثالث: المراد: 
 .(ٔ)أٌضا

 .(ٕ)وتتمتعون إلى انمضاء آجالكم" [، أي:"ٕٗ}َوَمتَاعٌ ِإلَى ِحٌٍن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)آجالكم"

 .(ٖ)لال: إلى ٌوم المٌامة وإلى انمطاع الدنٌا"عن ابن عباس: "}ومتاع إلى حٌن{،  
 .(ٗ)لال الطبري:أي:" تستمتعون به إلى انمطاع الدنٌا، وذلن هو الحٌن الذي ذكره" 
لال ابن كثٌر:أي:" أعمار مضروبة إلى آجال معلومة ، لد جرى بها الملم ، وأحصاها  

 . (٘)"المدر ، وسطرت فً الكتاب األول 
 .(ٙ): إلى انمضاء الدنٌا"ٌعنً لال الماوردي:" 
 .(2)الى حٌن التضاء آجالكم ومنتهى أعماركم" لال الثعلبً:" 
 .(1)لال ابن كثٌر:" أي : إلى ولت مإلت وممدار معٌن ، ثم تموم المٌامة" 
: ما استمتع به من المنافع ، أو الزاد ، أو الزمان الطوٌل ، أو «المتاع»لال أبو حٌان:"  
 .(5)التعمٌر"
 . (ٓٔ)فهو المنتفع به من عروض الدنٌا التً ٌستمتع بها"«: المتاع»الماوردي:" لال  

 ::على وجوه[، ٕٗ}إِلَى ِحٌٍن{ ]األعراؾ : واختلؾ فً لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)أحدها: إلى الموت. لاله السدي

 .(ٕٔ)والثانً: }إلى حٌن{: أي: الحٌاة. لاله ابن عباس
 .(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)ابن عباس والثالث: معناه: إلى لٌام الساعة. لاله

 .(٘ٔ)لال ابن عباس:" حتى ٌصٌر إلى الجنة أو إلى النار" 
 .(ٙٔ)والرابع: إلى أجل. لاله الربٌع

 .(2ٔ)الذي ال ٌدرن. لاله عكرمة«الحٌن»والخامس: أن  
 : (1ٔ)الولت البعٌد، لال خوٌلد «: الحٌن»والسادس: أن 

 الشتاء كحوض المنهل اللمؾكؤبً الرماد عظٌم المدر جفنته        حٌن 
 ٌمال: لمؾ الحوض لمفا، أي: تهور من أسفله واتسع.

ولت مجهول المدر ٌنطلك على طوٌل الزمان ولصٌره، وإن كان «: الحٌن»أن والسابع:
 :(ٔ)موضوعاً فً األؼلب للتكثٌر، لال جرٌر

                                                             
 .٘٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٕانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٖ٘/ٕٔ(:ص2ٔٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 5ٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٕٔ/ٕالنكت والعٌون:(ٙ)
 .1ٖٔ/ٔ( تفسٌر الثعلبً: 2)
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .2ٖٔ/ٔ( البحر المحٌط: 5)
 .ٕٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٙ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٗو)، 5ٓ/ٔ(:صٕٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٙ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕ٘انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .5ٓ/ٔ(:صٗٓٗ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٓٗ٘/ٔ(:ص22ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .ٓٗ٘/ٔ(:ص22ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٙ٘ٗٔ/٘(:ص1ٖٕ2انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2ٔ)
برواٌة: " عند الشتاء " وجاء فً تفسٌره: والحوض اللمؾ: الذي ٌتهدم من أسفله،  ٙ٘ٔ/  ٕ(دٌوان الهذلٌٌن 1ٔ)

 .وبهامشه عن األؼانً فً تفسٌر اللمؾ: اللمؾ: الذي ٌضرب الماء أسفله فٌتسالط وهو مبلن



ٕٖٔ 
 

ٌِن                      َولَْد َعبلَن َمِشٌٌب ِحٌَن ال ِحٌِن   َوَما ِمَراُحَن بَْعَد اْلِحْلِم َوالّدِ
 .(ٕ) أي: ولت ال ولت

أٌضا : المدة ومنه لوله تعالى : }َهْل أَتَى َعلَى اأِلْنَساِن « الحٌن»ولال المرطبً:  "و 
ساعة لال هللا تعالى }أو تَمُوَل ِحٌَن تََرى العَذَاَب{ [، والحٌن الِٔحٌٌن ِمَن الداْهِر{ ]اإلنسان : 

[، لال ابن عرفة الحٌن المطعة من الدهر كالساعة فما فولها ولوله "فذرهم فً 1٘]الزمر : 
[ أي حتى تفنى آجالهم ولوله تعالى }تإتً أكلها كل حٌن{ ٗ٘ؼمرتهم حتى حٌن{ ]المإمنون : 

ستة أشهر ولٌل بل ؼدوة وعشٌا، والحٌن الؽدوة  [ أي كل سنة ولٌل بل كلٕ٘]إبراهٌم : 
ِ ِحٌَن تُْمُسوَن َوِحٌَن تُْصبُِحوَن{ ]الروم :  [ وٌمال عاملته 2ٔوالعشٌة لال هللا تعالى }فَسُْبَحاَن َّللاا

 :  (ٖ)محاٌنة من الحٌن وأحٌنت بالمكان إذا ألمت به حٌنا وحان حٌن كذا أي لرب، لالت بثٌنة
ي عن ج  (ٗ)الداْهِر ما حانْت وال حان ِحٌنُها"  من        مٌٍل لَساعةٌ وإنا سُلُِوّ

 :(٘)فً المرآن الكرٌم، دالالت« حٌن»ولد ذكر أهل التفسٌر أن لكلمة 
}تُْإِتً أُكُلََها كُلا ِحٌٍن بِإِْذِن َربَِّها  ومنه لوله تعالى : ستة أشهر، بمعنى : «حٌن»أحدها: 

ُ اأْلَْمثَالَ   .(ٙ) [ِٕ٘للنااِس لَعَلاُهْم ٌَتَذَكاُروَن{ ]إبراهٌم :  َوٌَْضِرُب َّللاا
ٌَْطاُن َعْنَها فَؤَْخَرَجُهَما  ومنه لوله تعالى : منتهى اآلجال، : بمعنى«حٌن»والثانً:  }فَؤََزلاُهَما الشا

ا َكاَنا فٌِِه َولُْلنَا اْهبِطُوا بَْعُضكُْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ َولَكُْم فًِ اأْلَْرِض  ُمْستََمرٌّ َوَمتَاعٌ إَِلى ِحٌٍن{ ]البمرة :  ِمما
ا آَمنُوا َكَشْفنَا عَ ٖٙ ْنُهْم [، ولوله تعالى : }فَلَْواَل َكاَنْت َلْرٌَةٌ آَمَنْت فََنفَعََها إٌَِمانَُها إِالا لَْوَم ٌُونَُس لَما

ْنٌَا َوَمتاْعَناهُْم إِلَى ِحٌٍن{ ]  [.51ٌونس : َعذَاَب اْلِخْزيِ فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ
ِ ِحٌَن تُْمسُوَن َوِحٌَن الساعات : بمعنى « حٌن»والثالث:  ، ومنه لوله تعالى:}فَسُْبَحاَن َّللاا

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَعِشًٌّا َوِحٌَن تُْظِهُروَن{ ]الروم :  [.1ٔ -2ٔتُْصبُِحوَن َولَهُ اْلَحْمُد فًِ السا
 [.11تعالى: }َولَتَْعلَُمنا نَبَؤَهُ بَْعَد ِحٌٍن{ ]ص : ومنه لوله  ولت منكر، بمعنى :«حٌن»والرابع: 

ْنَساِن ِحٌٌن ِمَن  أربعون سنة، بمعنى :«حٌن»والخامس:  ومنه لوله تعالى : }َهْل أَتَى َعَلى اإْلِ
ٌْبًا َمْذكُوًرا{ ]اإلنسان :   [.ٔالداْهِر لَْم ٌَكُْن َش

ى فً الذارٌات : }َوفًِ ثَُموَد إِْذ لٌَِل لَُهْم ومنه لوله تعال ثالثة أٌام، بمعنى :«حٌن»والسادس: 
 [.ٖٗتََمتاعُوا َحتاى ِحٌٍن{ ]الذارٌات : 

ومنه لوله تعالى : }َوَدَخَل اْلَمِدٌنََة َعلَى ِحٌِن َؼْفلٍَة ِمْن   نصف النهار، : بمعنى «حٌن»والسابع: 
ٌَْمتَتِبَلِن َهذَا ِمنْ  ٌِْن  ِه فَاْستَؽَاثَهُ الاِذي ِمْن ِشٌَعتِِه َعَلى  أَْهِلَها فََوَجَد فٌَِها َرُجلَ ِشٌعَتِِه َوَهذَا ِمْن َعُدّوِ

                                                                                                                                                                               
، وؼٌرها. مطلع 5ٗ: ٕ، والخزانة ٕٕٔ: ٔ، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة 1ٖ٘: ٔ، وسٌبوٌه 1ٙ٘دٌوانه: (ٔ)

ٌِن *  لصٌدة فً هجاء الفرزدق، ورواٌة الدٌوان، وسٌبوٌه: * ما باُل َجْهِلَن بَْعَد اْلِحْلِم والّدِ
 وبعده: ِلْلؽَانٌَِاِت ِوَصاٌل لَْسُت لَاِطعَهُ ... َعلَى َمَوعِدهَ ِمْن ُخْلٍؾ َوتَْلِوٌنِ 

 ْو أَْن ٌَمُوَل َؼِوىٌّ للناَوى: بٌِنًِإِنًا ألَْرَهُب تَْصِدٌَك اْلُوَشاةِ بِنَا ... أَ 
)بكسر المٌم( : المرح واالختٌال والتبختر، وذلن من جنون الشاباب واعتداده بنفسه. وكؤن رواٌة ” المراح“و 

 الدٌوان هً الجودي.
” ال“ن، و الثانٌة، لال: فإنما هو حٌن حٌ” حٌن“األولى إلى ” حٌن“وإضافة ” ال“وأنشده سٌبوٌه شاهًدا على إلؽاء 

 إذا ألؽٌت.” ما“بمنزلة 
 .ٕٕٔ/ ٔوذكره أب عبٌدة فً مجاز المرآن 

 .ٕٕٔ/ٕ، والنكت والعٌون:5ٖ٘/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:ٕٕٔ/ٔانظر: مجاز المرآن: (ٕ)
، بثٌنة هً صاحبة جمٌل بن معمر الشاعر المعروؾ بحمٌل بثٌنة، والبٌت فً أمالً المالً: ٕٕٗ( دٌوانه: ٖ)
 ، واللسان والتاج: ) ح ي ن(.ٕٗٗ، والمجمل:ٕٔٓ/ٔ
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٔ( انظر: تفسٌر المطبً: ٗ)
، ومعانً المرآن للزجاج: ٕ٘٘( انظر: نزهة األعٌن النواظر فً علم الوجوه والنظابر: ابن الجوزي: ٘)
ٔ/ٔٔٙ. 
فً  -ه ( لال الزجاج: "وإنما }كل حٌن{، ههنا ُجِعَل لمدة معلومة، والحٌن ٌصلح لؤلولات كلها، إال أنٙ)

 [.ٙٔٔ/ٔفً الكثٌر منها أكثر، ٌمال ما رأٌتَُن منذُ حٌن، ترٌد منذ حٌن طوٌل".]معانً المرآن:  -االستعمال 



ٕٔٗ 
 

ٌَْطاِن إِناهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبٌنٌ  ٌِْه لَاَل َهذَا ِمْن َعَمِل الشا ِه فََوَكَزهُ ُموَسى فََمَضى َعلَ { الاِذي ِمْن َعُدّوِ
 [ .٘ٔ]المصص : 

: }ثُما بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َرأَُوا اآْلٌَاِت  منه لوله تعالىو  خمس سنٌن، : بمعنى «حٌن»والثامن: 
 . على أن نهاٌة سجن ٌوسؾ بولت خروجه.(ٔ)[ ٖ٘لٌََْسُجنُناهُ َحتاى ِحٌٍن{ ]ٌوسؾ : 

ابتداء المتال ٌوم بدر، ومنه لوله تعالى: }فَتََولا َعْنُهْم َحتاى ِحٌٍن{ ]الصافات : «: حٌن»والتاسع: 
 [. على أن نهاٌة االعراض عن المشركٌن بولت األمر بمتالهم.2ٗٔ

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن الشٌطان عدو لئلنسان; لموله تعالى: } بعضكم لبعض عدو {; ولد   -ٔ

صرح هللا تعالى بذلن فً لوله تعالى: } إن الشٌطان لكم عدو فاتخذوه عدواً { ]فاطر: 
ٙ.] 

ون شرعٌاً، وٌكون لدرٌاً; فموله تعالى: } ٌا آدم اسكن أنت ومنها: أن لول هللا تعالى ٌك -ٕ
وزوجن الجنة وكبل منها {: هذا شرعً; ولوله تعالى: } وللنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو {: الظاهر أنه كونً; ألنه سبحانه وتعالى ٌعلم أنه لو عاد األمر إلٌهما لما هبطا; 

 أنه لول كونً . وهللا أعلم. وٌحتمل أن ٌكون لوالً شرعٌاً; لكن األلرب عندي
 ومنها: شإم الخطٌبة كان سبب طرد إبلٌس من الرحمة، وإخراج آدم من الجنة. -ٖ
ومنها: أن الجنة فً مكان عاٍل; لموله تعالى: } اهبطوا {; والهبوط ٌكون من أعلى إلى  -ٗ

 أسفل.
رض ومنها: أنه ال ٌمكن العٌش إال فً األرض لبنً آدم; لموله تعالى: } ولكم فً األ -٘

مستمر ومتاع إلى حٌن {; وٌإٌد هذا لوله تعالى: }فٌها تحٌون وفٌها تموتون ومنها 
[ ; وبناًء على ذلن نعلم أن محاولة الكفار أن ٌعٌشوا فً ؼٌر ٕ٘تخرجون{ ]األعراؾ: 

األرض إما فً بعض الكواكب، أو فً بعض المراكب محاولة ٌابسة; ألنه البد أن ٌكون 
 .مستمرهم األرض

أنه ال دوام لبنً آدم فً الدنٌا; لموله تعالى: } ولكم فً األرض مستمر ومتاع إلى ومنها:  -ٙ
 حٌن {.

 
 المرآن

 [ٕ٘({ ]األعراف : ٕ٘}لَاَل فٌَِها تَْحٌَْوَن َوفٌَِها تَُموتُوَن َوِمْنَها تُْخَرُجوَن )
 التفسٌر:

اء وذرٌتهما: فٌها تحٌون، أي: فً األرض تمضو ن أٌام حٌاتكم الدنٌا، لال هللا تعالى آلدم وحوا
 وفٌها تكون وفاتكم، ومنها ٌخرجكم ربكم، وٌحشركم أحٌاء ٌوم البعث.

اء  [، أي:"ٕ٘}لَاَل فٌَِها تَْحٌَْوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لال هللا تعالى آلدم وحوا
 .(ٕ)وذرٌتهما: فٌها تحٌون، أي: فً األرض تمضون أٌام حٌاتكم الدنٌا"

 .(ٖ)فً األرض تحٌون، ٌمول: تكونون فٌها أٌام حٌاتكم" لال الطبري:" ٌمول: 
لال ابن كثٌر:" ٌخبر تعالى أنه ٌجعل األرض داًرا لبنً آدم مدة الحٌاة الدنٌا ، فٌها  
 . (ٗ)"محٌاهم

 .(٘)وفٌها تكون وفاتكم" [، أي:"ٕ٘}َوفٌَِها تَُموتُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)تكون وفاتكم"لال الطبري:" ٌمول: فً األرض  

                                                             

، 5ٗٔ، وإصبلح الوجوه: ٗٗ، وجوه المرآن:ٖ٘، والوجوه والنظابر: 1ٖٕ( وانظر: األشباه والنظابر: ٔ)
 .52ٖوكشؾ السرابر: 

 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)



ٕٔ٘ 
 

 . (ٕ)" ولبورهم لال ابن كثٌر:أي:" وفٌها مماتهم 
ومنها ٌخرجكم ربكم، وٌحشركم  [، أي:"ٕ٘}َوِمْنَها تُْخَرُجوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)أحٌاء ٌوم البعث"
 .(ٗ)لال الطبري:" ٌمول: ومن األرض ٌخرجكم ربكم وٌحشركم إلٌه لبعث المٌامة أحٌاء" 
كثٌر:أي:" ومنها نشورهم لٌوم المٌامة الذي ٌجمع هللا فٌه األولٌن واآلخرٌن ،  لال ابن 

 . (٘)" وٌجازي كبل بعمله
 .(ٙ)ولرأ حمزة والكسابى: }ومنها تخرجون{، بفتح التاء وضم الراء 
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أنه ال تَتِمُّ حٌاةٌ لئلنسان على ؼٌر األرض، لموله: }فٌها تَْحٌَْون{ . -ٔ
 ومنها: أن اإلنسان ال ٌدفن بعد موته إال فً األرض لداللة آٌة }وفٌها تموتون{. -ٕ
ومن الفوابد: أن هللا ٌبعث الموتى من المبور، وٌعٌدهم معادا جسمانٌا، بؤن ٌجمع ما  -ٖ

تفرق من أجسامهم، ثم ٌنشبهم نشؤة أخرى، ثم ٌعٌد أرواحهم ، دل على ذلن لوله 
 .تعالى:} َوِمْنَها تُْخَرُجوَن{

 
 المرآن

ٌٌْر ذَِلنَ  ٌْكُْم ِلبَاًسا ٌَُواِري َسْوآتِكُْم َوِرًٌشا َوِلبَاُس الت ْمَوى ذَِلَن َخ ِمْن آٌَاِت  }ٌَا بَنًِ آَدَم لَْد أَْنَزْلنَا َعلَ
ِ لَعَل ُهْم ٌَذ ك ُروَن )  [ٕٙ({ ]األعراف : ّٕٙللا 

 التفسٌر:
وهو لباس الضرورة، ولباًسا للزٌنة والتجمل، وهو  ٌا بنً آدم لد جعلنا لكم لباًسا ٌستر عوراتكم،

من الكمال والتنعم. ولباُس تموى هللا تعالى بفعل األوامر واجتناب النواهً هو خٌر لباس 

للمإمن. ذلن الذي َمنا هللا به علٌكم من الدالبل على ربوبٌة هللا تعالى ووحدانٌته وفضله ورحمته 
 شكروا هلل علٌها.بعباده; لكً تتذكروا هذه النعم، فت

 سبب النزول:
نزلت هذه اآلٌة فً لوم من العرب كانوا ٌطوفون بالبٌت عراة وٌرون  لال الماوردي:" 

 .(2)أن ذلن أبلػ فً الطاعة وأعظم فً المربة"
أبو سعد المدنً :"سمعت مجاهدا ٌمول فً لوله: }ٌا بنً آدم لد أنزلنا علٌكم لباسا  لال  

ٌواري سوءاتكم ورٌشا{، لال: أربع آٌات نزلت فً لرٌش. كانوا فً الجاهلٌة ال ٌطوفون بالبٌت 
 .(1)إال عراة"
ٌْكُْم ِلَباًسا ٌَُواِري َسوْ لوله تعالى:  ٌَا بَنًِ آَدَم لَْد أَْنَزْلنَا َعلَ [، ٕٙآتِكُْم َوِرًٌشا{ ]األعراؾ : }

ٌا بنً آدم لد جعلنا لكم لباًسا ٌستر عوراتكم، وهو لباس الضرورة، ولباًسا للزٌنة  أي:"
 .(5)والتجمل، وهو من الكمال والتنعم"

ٌمتن تبارن وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرٌش فاللباس  لال ابن كثٌر:" 
وهً السوآت والرٌاش والرٌش : هو ما ٌتجمل به ظاهًرا ،  -عورات المذكور هاهنا لستر ال

 .(ٔ)فاألول من الضرورٌات ، والرٌش من التكمبلت والزٌادات"

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .25ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕالنكت والعٌون: (2)
 .ٕٖٙ/ٕٔ(:صٕٓٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
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لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه للجهلة من العرب الذٌن كانوا ٌتعرون للطواؾ، اتباعا  
لهم، حتى تمكن منهم  منهم أمر الشٌطان، وتركا منهم طاعة هللا، فعرفهم انخداعهم بؽروره

فسلبهم من ستر هللا الذي أنعم به علٌهم، حتى أبدى سوءاتهم وأظهرها من بعضهم لبعض، مع 
تفضل هللا علٌهم بتمكٌنهم مما ٌسترونها به، وأنهم لد سار بهم سٌرته فً أبوٌهم آدم وحواء 

بدى لهما سوءاتهما اللذٌن دالهما بؽرور حتى سلبهما ستر هللا الذي كان أنعم به علٌهما حتى أ
فعراهما منه: }ٌا بنً آدم لد أنزلنا علٌكم لباسا{، ٌعنً: بإنزاله علٌهم ذلن، خلمه لهم، ورزله 

ما ٌلبسون من الثٌاب ، }ٌواري سوءاتكم{ ، ٌمول: ٌستر عوراتكم عن «: اللباس»إٌاهم، و
 .(ٕ)، عن: العورات"«السوءات»أعٌنكم، وكنى بـ

}لباسا ٌواري سوءاتكم{، لال: كان ناس من العرب ٌطوفون عن مجاهد، فً لول هللا: " 
 .(ٖ)بالبٌت عراة، وال ٌلبس أحدهم ثوبا طاؾ فٌه"

، ألنه ٌسوء «سوءة»، وسمٌت العورة: «السوء»، من «سوءة»واحدتها:«: السوءات»و
 : (ٗ)صاحبها انكشافها من جسده، كما لال الشاعر

 (٘)ٌبالوا سوءة الرجلهخرلوا جٌب فتاتهم                      لم 
عن معبد الجهنً: "}ٌا بنً آدم لد أنزلنا علٌكم لباسا ٌواري سوءاتكم{ ، لال: اللباس 

 .(ٙ)الذي ٌواري سوءاتكم: وهو لبوسكم هذه"
عن الضحان لوله: "}لد أنزلنا علٌكم لباسا ٌواري سوءاتكم{، لال: ٌعنً ثٌاب الرجل 

 .(2)التً ٌلبسها"
 .(1)اري سوءاتكم{، لال: هً الثٌاب"عن السدي: "}لباسا ٌو

 .(5)عن عروة بن الزبٌر لال:" اللباس: الثٌاب"
 :(ٓٔ)وفً دخول الشبهة علٌهم فً ذلن وجهان 

 أحدهما : أن الثٌاب لد دنستها المعاصً فخرجوا عنها .
ٌْكُْم  ِلَباساً{، أي: ما تلبسون من والثانً : تفاإالً بالتعري من الذنوب فمال هللا تعالى :}لَْد أَنَزْلنَا َعلَ

 الثٌاب .
 :(ٔٔ)فإن لٌل : فلٌس ذلن بمنزل من السماء . فعنه جوابان

أحدهما : أنه لما كان ٌنبت من المطر الذي نزل من السماء صار كالمنزل من السماء ، لاله 
 .(ٕٔ)الحسن

ما لال والثانً : أن هذا من بركات هللا ، والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماء ، ك
 [ . ٕ٘تعالى:}َوأَنَزْلنَا اْلَحِدٌَد{ ] الحدٌد : 

                                                                                                                                                                               
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٓٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٔٙ/ٕٔ(:ص1ٔٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
، ٘ٙٔ/ ٔالكامل ، وانظر: البٌت فً ٖٔٙ/ٕٔلم أعرؾ لابله، والبٌت من شزواهد الطبري فً تفسٌره: (ٗ)

، واللسان "رجل" ، وؼٌرها، ولبل البٌت: كل جار ظل مؽتبطا ... ؼٌر جٌرانً بنً 2ٔٔ/ ٔوشرح الحماسة 
 .جبله

ورواٌتهم: "لم ٌبالوا حرمة الرجله" . وكنى بموله: "جٌب فتاتهم"، عن عورتها وفرجها. وانث "الرجل"، فجعل 
 المرأة: "رجلة".

 .ٖٔٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖٙ/ٕٔ(:صٖٕٗٗٔرجه الطبري)أخ (ٙ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٕٔ(:صٕٙٗٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٖٙ/ٕٔ(:صٕٗٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٖٙ/ٕٔ(:صٕ٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
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 [، وجوه من التفسٌر:َٕٙوِرًٌشا{ ]األعراؾ :  وفً لوله تعالى:} 
 .(ٔ)أحدها : أنه المعاش ، لاله معبد الجهنً

 .(ٕ)والثانً : أنه اللباس والعٌش والنعٌم ، لاله ابن عباس
والرٌش: اللباس. العرب تمول: أعطٌته برٌشته، أي بكسوته، والرٌش: كل  لال الزجاج:" 

 .(ٖ)ما ستر الرجل فً جسمه ومعٌشته"
 .(ٗ)لال النحاس:"الرٌش: عند أكثر أهل اللؽة ما ستر من لباس أو معٌشة" 

 :(ٙ)، ومنه لوله رإبة(٘)والثالث : أنه الجمال والزٌنة ، لاله ابن زٌد
 إِلٌََن أْشكُو ِشداةَ الَمِعٌِش                   َوَجهد أَْعَواٍم نَتَْفَن رٌِشً 

 ٌرٌد: أذهبن جمالً وزٌنتً . 
، (ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، والضحان(5)، ومجاهد(1)، ابن الزبٌر(2)والرابع : أنه المال : لاله ابن عباس

 :(ٕٔ)، لال الشاعر(ٔٔ)والسدي
 وإْن َكاَنْت ِزٌَاَرتُكُْم ِلَماَما            فَِرٌشً  ِمْنكُُم َوَهواَى َمْعكُْم     

 .(ٖٔ)والخامس: أنه المعٌشة والمال. لاله الكلبً
والسادس: أن الرٌش والرٌاش: ما ظهر من اللباس، ورٌش الطابر ما ستره هللا به. لاله عبد هللا 

 .(٘ٔ)، وهو لول أهل اللؽة(ٗٔ)بن مسلم
 .(ٙٔ)ثاث والمتاع"لال شٌخ اإلسبلم  : "الصحٌح أن الرٌش هو األ

 .(2ٔ)«ورٌاشا»زر بن حبٌش والحسن البصري:ولرأ 
 .(1ٔ)«"ورٌاشا»لال الطبري:" ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص خبر فً إسناده نظر: أنه لرأه:

 :(5ٔ)، وجهان«الرٌاش»و« الرٌش»وفً 

                                                             
 .ٖ٘ٙ/ٕٔ(:صٖ٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕٔ(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٕٖ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٕ/ ٖمعانً المرآن: (ٗ)
 .ٖٙٙ/ٕٔ(:ص2ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
، من لصٌدة ٌمدح فٌها الحارث بن سلٌم الهجٌمً، وبٌن البٌتٌن فً الدٌوان: * دهرا تنفى المخ 21دٌوانه: (ٙ)

 بالتمشٌش *
 .الدٌوان، بعده: وجهد أعوام برٌن رٌشً ... نتؾ الحبارى عن لرى رهٌشورواٌة 

 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖ٘ٙ/ٕٔ(:صٕٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘ٙ/ٕٔ(:ص5ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٙ/ٕٔ(:صٖٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕٔ(:صٖٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
/ ٖ، و"الكتاب" ٖٕٗ، وللراعً النمٌري، أًٌضا فً "دٌوانه" ص ٓٔٗالشاهد لجرٌر فً "دٌوانه" ص (ٕٔ)

، و"أمالً ابن ٕٗٔ/ ٕ، و"الماوردي" ٖٕ/ ٖ، و"معانً النحاس" ٕٓ٘/ ٔ، وببل نسبة فً: "الزاهر" 12ٔ
، 5ٖٗلمبانً" ص ، و"رصؾ ا1ٗٔ/ 2، و"المرطبً" 1ٕٔ/ ٖ، و"ابن الجوزي" 2ٖ٘/ ٔالشجري" 
ام: الشًء الٌسٌر، انظر: "لسان العرب" 12ٕ/ ٘)معع(، و"الدر المصون"  ٖٕٗٗ/ 2و"اللسان"  / 2، واللما

 .)لمم( 25ٓٗ
 .5/12، والتفسٌر البسٌط للواحدي:1ٙ/ ٕانظر: تنوٌر الممباس: (ٖٔ)
كً فً "تفسٌر ، وم٘ٗٔ، ونحوه ذكر الٌزٌدي فً "ؼرٌب المرآن" ص 2ٙٔتفسٌر ؼرٌب المرآن" ص (ٗٔ)

 .1ٗالمشكل" ص 
، ٙٙٗ/ ٕ، و"مماٌٌس اللؽة" 1ٓٓٔ/ ٖ، و"الصحاح" 2ٖٙ/ ٕ، و"الجمهرة" 1ٖٕ/ ٕانظر: "العٌن" (٘ٔ)

 .)رٌش( 25ٕٔ/ ٖ، و"اللسان" 2ٕٖ، و"المفردات" ص 5ٓٗ/ ٕو"المجمل" 
 .ٕ٘٘/ ٕٔالفتاوى: (ٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٕٔ(:ص2ٕٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .2ٖٙ-2ٖٙٙ/ٕٔ(:صٙٗٗٗٔ، وانظر: الخبر فً تفسٌره)ٖٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (5ٔ)
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 أحدهما : أن معناهما واحد وإن اختلؾ لفظهما.
 .(ٔ)األكثرٌن الرٌش والرٌاش بمعنى"لال ابن الجوزي:" على لول  
، «الرٌش»، فإنه محتمل أن ٌكون أراد به جمع«ورٌاشا»فمن لرأ ذلن: لال الطبري:" 

 كما تجمع:الذبب، ذبابا، والببر: ببارا.
وٌحتمل أن ٌكون أراد به مصدرا، من لول المابل:راشه هللا ٌرٌشه رٌاشا ورٌشا،  كما ٌمال:لبسه 

 :(ٕ)ولد أنشد بعضهمٌلبسه لباسا ولبسا"، 
 فلما كشفن اللبس عنه مسحنه                 بؤطراؾ طفل زان ؼٌبل موشما 

 .(ٖ)بكسر"البلم" من"اللبس"
 والوجه الثانً : أن معناهما مختلؾ ، فالرٌش ما بطن ، والرٌاش ما ظهر.

 ، فً كبلم العرب، األثاث، وما ظهر من الثٌاب من المتاع«الرٌاش»و لال الطبري:" 
 مما ٌلبس أو ٌحشى من فراش أو دثار.

إنما هو المتاع واألموال عندهم. وربما استعملوه فً الثٌاب والكسوة دون «: الرٌش»و
سابر المال. ٌمولون:أعطاه سرجا برٌشه، ورحبل برٌشه، أي: بكسوته وجهازه. وٌمولون:إنه 

 .(ٗ)فً الخصب ورفاهة العٌش"« الرٌاش»لحسن رٌش الثٌاب، ولد ٌستعمل:
ٌٌْر{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولباُس تموى هللا تعالى  [، أي:"ٕٙ}َوِلبَاُس التاْمَوى ذَِلَن َخ

 .(٘)بفعل األوامر واجتناب النواهً هو خٌر لباس للمإمن"
 ، سبعة تؤوٌبلت :«لباس التموى»وفً

 .(1)، وابن جرٌج(2)، والسدي(ٙ)أحدها : أنه اإلٌمان ، لاله لتادة
 .(5)الحٌاة ، لاله معبد الجهنًالثانً : 

 .(ٓٔ)والثالث : أنه العمل الصالح ، لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)، وهو مروي عن ابن عباس اٌضا(ٔٔ)والرابع : أنه السمت الحسن ، لاله عثمان بن عفان
 .(ٖٔ)والخامس : خشٌة هللا ، لاله عروة بن الزبٌر

 . (ٗٔ)زٌد السادس : ستر العورة للصبلة التً هً التموى ، لاله ابن

                                                             
 .1ٕٔ/ ٖزاد المسٌر: (ٔ)
، واللسان )لبس( 2ٖ٘: ٔ، ومعانً المرآن للفراء ٗٔلحمٌد بن ثور الهبللً، والبٌت فً: دٌوانه: البٌت  (ٕ)

، وؼٌرها. وهذا بٌت من لصٌدة له طوٌلة فً دٌوانه، أرجح أنها مختلطة الترتٌب، ٖ٘: ٗخصص )طفل( ، والم
( ، بعد أن زٌنته 2ٖوهذا البٌت مما اختلط. فإنه فً صفة الرجل، فمال فٌه )كما ورد فً الدٌوان البٌت رلم: 

كلت ... به الخٌل حتى هم الجواري )والشعر فً الدٌوان كثٌر الخطؤ، فصححته( . تناهى علٌه الصانعات، وشا
 أن ٌتحمحما

 . تخال خبلل الرلم لما سدلنه ... حصانا تهادى سامً الطرؾ ملجمآٗثم لال بعد رلم: 
 ( : فزٌنه بالعهن حتى لو انه ... ٌمال له: هاب، هلم! أللدماٖٖ، ٕٖولال لبل البٌت )وهما فً ترتٌب الدٌوان: 

، ٌعنً الهودج. و ” جبلله وسرجه. ولوله: )فلما كشفن اللبس عنهجعل الهودج لد صار كؤنه فرس علٌه زٌنته و
 ٌعنً الجواري. ” مسحنه“
 .ٖٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٗٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙٙ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙٙ/ٕٔ(:ص5ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٙٙ/ٕٔ(:صٓٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖٙٙ/ٕٔ(:صٔٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٙ/ٕٔ(:صٗٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٕٔ(:صٙٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٕٔ(:ص٘ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .1ٖٙ/ٕٔ(:ص2ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .1ٖٙ/ٕٔ(:ص1ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
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 .(ٔ)والسابع : لبس ما ٌُتامَى به الحر والبرد ، لاله ابن بحر
عن  »لال ابن كثٌر:" وكل هذه متماربة ، وٌإٌد ذلن الحدٌث الذي رواه ابن جرٌر.. 

الحسن لال : رأٌت عثمان بن عفان ، رضً هللا عنه ، على منبر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علٌه لمٌص 
الزّر ، وسمعته ٌؤمر بمتل الكبلب ، وٌنهى عن اللعب بالحمام. ثم لال : ٌا أٌها لُوهً محلول 

الناس ، اتموا هللا فً هذه السرابر ، فإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "والذي نفس دمحم بٌده ، ما 
ثم تبل هذه اآلٌة : عمل أحد لط سرا إال ألبسه هللا رداء عبلنٌة ، إن خًٌرا فخٌر وإن شًرا فشر". 

ِ { لال : "السمت  -"ورٌاًشا" ولم ٌمرأ : ورًٌشا  ٌَاِت َّللاا ٌٌْر ذَِلَن ِمْن آ } َوِلبَاُس التاْمَوى ذَِلَن َخ
 .(ٖ) هكذا رواه ابن جرٌر من رواٌة سلٌمان بن أرلم  وفٌه ضعؾ "(ٕ)«الحسن"
ٌٌْر{ ]األعراؾ :  وفً لوله تعالى:}   وجهان :[، ٕٙذَِلَن َخ

ومعنى الكبلم: أن لباس التموى خٌر من الرٌاش  ،«لباس التموى»أحدهما : أنه راجع إلى 
 .(٘)، والسدي(ٗ)واللباس ، لاله لتادة

والثانً : أنه راجع إلى جمٌع ما تمدم من:}لَْد أَنَزْلَنا علٌَكُْم ِلبَاساً ٌُواِري َسْوَءاتِكُم َوِرٌشاً َوِلبَاُس 
ٌٌْر{ كلهالتاْموى{، ثم لال : }ذَلِ   .(ٙ)َن{ الذي ذكرته هو }َخ

لرأ ابن كثٌر وعاصم وأبو عمرو وحمزة }ولباس التموى{ رفعا، ولرأ نافع وابن عامر  
 .(2)والكسابى }ولباس التموى{ نصبا

ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ذلن الذي َمنا هللا به علٌكم من  [، أي:"ٕٙ}ذَِلَن ِمْن آٌَاِت َّللاا
 .(1)الدالبل على ربوبٌة هللا تعالى ووحدانٌته وفضله ورحمته بعباده"

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ذلن الذي ذكرت لكم أنً أنزلته إلٌكم، أٌها الناس، من  
ما هم علٌه  اللباس والرٌاش، من حجج هللا وأدلته التً ٌعلم بها من كفر صحة توحٌد هللا، وخطؤ

 .(5)ممٌمون من الضبللة"

لكً تتذكروا هذه النعم، فتشكروا  [، أي:"ٕٙ}لَعَلاُهْم ٌَذاكاُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)هلل علٌها"
لال الطبري:" ٌمول جل ثناإه: جعلت ذلن لهم دلٌبل على ما وصفت، لٌذكروا فٌعتبروا  

 .(ٔٔ)منً بعبادي"وٌنٌبوا إلى الحك وترن الباطل، رحمة 
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: التذكٌر بنعم هللا تعالى الممتضً للشكر عن ذلن باإلٌمان والتموى. -ٔ
 ومنها: أمر اإلسبلم بستر العورة، وأخذ الزٌنة. -ٕ
ٌٌْر{، سمى التموى لباسا. -ٖ  أن األعمال تسمى الثٌاب، لال هللا تعالى: }َوِلَباُس التاْمَوى ذَِلَن َخ

 
 

 المرآن

                                                             
 .ٕٗٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٕٔ(:صٙٗٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٔٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:صٓ٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٖ/ٕٔ(:ص5ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٕٓانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ٌْكُْم ِمَن اْلَجن ِة ٌَْنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ٌَْطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََو ِلٌُِرٌَُهَما  }ٌَا بَنًِ آَدَم اَل ٌَْفتِنَن كُُم الش 
ٌُْث اَل تََرْونَُهْم إِن ا َجعَْلنَا الش ٌَاِطٌَن أَْوِلٌَ  اَء لِل ِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن َسْوآتِِهَما إِن هُ ٌََراكُْم هَُو َولَبٌِلُهُ ِمْن َح

 [7ٕ({ ]األعراف : 7ٕ)
 التفسٌر:

ٌا بنً آدم ال ٌخدعناكم الشٌطان، فٌزٌن لكم المعصٌة، كما زٌانها ألبوٌكم آدم وحواء، فؤخرجهما 
بسببها من الجنة، ٌنزع عنهما لباسهما الذي سترهما هللا به; لتنكشؾ لهما عوراتهما. إن الشٌطان 

ته وجنسه وأنتم ال ترونهم فاحذروهم. إناا جعلنا الشٌاطٌن أولٌاء للكفار الذٌن ال ٌراكم هو وذرٌ
 ٌوحدون هللا، وال ٌصدلون رسله، وال ٌعملون بهدٌه.

ٌَْطاُن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌا بنً آدم ال  [، أي:"2ٕ}ٌَا بَِنً آَدَم اَل ٌَْفتِنَناكُُم الشا
 .(ٔ)ه"ٌخدعناكم الشٌطان بإضبلله وفتنت

ٌمول تعالى ذكره: ٌا بنً آدم، ال ٌخدعنكم الشٌطان فٌبدي سوءاتكم للناس  لال الطبري:" 
 .(ٕ)بطاعتكم إٌاه عند اختباره لكم"

ٌْكُْم ِمَن اْلَجناِة{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  كما أؼوى أبوٌكم  [، أي:"2ٕ}َكَما أَْخَرَج أَبََو
 .(ٖ)باألكل من الشجرة حتى أخرجهما من الجنة"

 .(ٗ)فؤخرجهما بما سبب لهما من مكره وخدعه، من الجنة" لال الطبري:أي:" 
ٌنزع عنهما  [، أي:"2ٕ}ٌَْنِزعُ َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِلٌُِرٌَُهَما َسْوآتِِهَما{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)لباسهما الذي سترهما هللا به; لتنكشؾ لهما عوراتهما"
نهما ما كان ألبسهما من اللباس، لٌرٌهما سوءاتهما بكشؾ ونزع ع لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)عورتهما، وإظهارها ألعٌنهما بعد أن كانت مستترة"
 .(2)"االختبار واالبتبلء"«: الفتنة»و 

 ثبلثة ألاوٌل :[، 2ٕ}ٌَْنِزعُ َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زٌنة وتبصرة ، لاله ابن أحدها : أن لباسهما كان أظفاراً 

 .(5)، وعكرمة(1)عباس
 .(ٓٔ)الثانً : أن لباسهما كان نوراً ، لاله وهب بن منبه

 .(ٔٔ)والثالث : أن نزع عنهما لباسهما من تموى هللا وطاعته ، لاله مجاهد
 تعالى حذر والصواب من المول فً تؤوٌل ذلن عندي أن ٌمال: إن هللا لال الطبري:" 

عباده أن ٌفتنهم الشٌطان كما فتن أبوٌهم آدم وحواء، وأن ٌجردهم من لباس هللا الذي أنزله إلٌهم، 
كما نزع عن أبوٌهم لباسهما."اللباس" المطلك من الكبلم بؽٌر إضافة إلى شًء فً متعارؾ 

 الناس، وهو ما اجتاب فٌه البلبس من أنواع الكسً،  أو ؼطى بدنه أو بعضه.
إذ كان ذلن كذلن، فالحك أن ٌمال: إن الذي أخبر هللا عن آدم وحواء من لباسهما الذي و

 نزعه عنهما الشٌطان، هو بعض ما كانا ٌوارٌان به أبدانهما وعورتهما.

                                                             
 .ٖ٘ٔ، والتفسٌر المٌسر:1-ٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٖٗ-2ٖٖ/ٕٔ(:صٖ٘ٗٗٔ)-(ٔ٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٖٗ/ٕٔ(:صٗ٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2ٖٗ/ٕٔ(:ص٘٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ٘/ٕٔ(:ص5٘ٗٗٔ)-(2٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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ولد ٌجوز أن ٌكون ذلن كان ظفرا، وٌجوز أن ٌكون كان ذلن نورا ، وٌجوز أن ٌكون 
الحجة، فبل لول فً ذلن أصوب من أن ٌمال كما لال  ؼٌر ذلن، وال خبر عندنا بؤي ذلن تثبت به

 .(ٔ)جل ثناإه: }ٌنزع عنهما لباسهما{"
 :[، لوالن2ٕ}ِلٌُِرٌَُهَما َسْوآتِِهَما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : أجسادهما من العورة حٌن خرجا من لباسهما ، وهو ممتضى لول ابن عباس .
 جا من تموى هللا وطاعته ، وهو معنى لول مجاهد .والثانً : سوأة معصٌتهما حتى خر

ٌُْث اَل تََرْونَُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  إن  [، أي:"2ٕ}إِناهُ ٌََراكُْم هَُو َولَبٌِلُهُ ِمْن َح
 .(ٕ)الشٌطان ٌراكم هو وذرٌته وجنسه وأنتم ال ترونهم فاحذروهم"

 وجوه:[، 2ٕ}َولَبٌِلُهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(ٖ)أحدهما : لومه ، وهو لول الجمهور

 .(ٗ)والثانً : جٌلُهُ ، لاله السدي 
 .(٘)والثالث: الجن والشٌاطٌن. لاله مجاهد

 .(ٙ)والرابع: نسله. لاله ابن زٌد
و}لبٌله{، ٌعنً: وصنفه وجنسه الذي هو منه واحد جمع جٌبل، وهم  لال الطبري:" 

 .(2)الجن"
ٌُْث اَل تََرْونَُهْم{ ]األعراؾ :  ولوله تعالى:}   :(1)[، ٌحتمل وجهٌن2ِٕمْن َح

 أحدهما : من حٌث ال تبصرون أجسادهم .
 والثانً : من حٌث ال تعلمون مكرهم وفتنتهم .

ن لتادة: لوله: "}إنه ٌراكم هو ولبٌله من حٌث ال ترونهم{، لال: وهللا إن عدو هللا ع 
 .(5)إال من عصم هللا"ٌران من حٌث ال تراه لشدٌد المإنة 

إناا  [، أي:"2ٕ}إِناا َجعَْلنَا الشاٌَاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِللاِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)جعلنا الشٌاطٌن أولٌاء للكفار الذٌن ال ٌوحدون هللا، وال ٌصدلون رسله، وال ٌعملون بهدٌه"

ٌمول: جعلنا الشٌاطٌن نصراء الكفار الذٌن ال ٌوحدون هللا وال ٌصدلون  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)رسله"
 الفوابد:
 التحذٌر من الشٌطان وفتنته السٌما وأنه ٌرى اإلنسان واإلنسان ال ٌراه. -ٔ

ولد أطال المرآن فً تحذٌرنا من الشٌطان لعظم فتنته، ومهارته فً اإلضبلل، 
 [ .2ٕال ٌفتنناكم الشاٌطان{ ]األعراؾ:  ودأبه وحرصه على ذلن: }ٌا بنً آدم

[ ، ولال: )ومن ٌتاخذ ٙولال: }إنا الشاٌطان لكم عدٌّ فاتاخذوه عدّواً{ ]فاطر: 
بٌناً( ]النساء:  [ . وعداوة الشٌطان ال 5ٔٔالشاٌطان ولٌّاً من دون هللا فمد خسر خسراناً مُّ

ن الجنة كان بسبب أبٌنا آدم، فبل تحول وال تزول; ألنه ٌرى أن طرده ولعنه وإخراجه م
رتن إلى  ًا لبِن أخا مت َعلَ ٌْتََن هذا الاذي كرا بّد أن ٌنتمم من آدم وذرٌته من بعده: }لال أََرأَ

 [ .ٌٕٙوم المٌامة ألَْحتَنَِكنا ذرٌاته إالا للٌبًل{ ]اإلسراء: 
                                                             

 .2ٖٙ-2ٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٕحكاه عنه الماوردي فً النكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٖٙ/ٕٔ(:صٓٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .22ٖ/ٕٔ(:صٔٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .2ٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٓٙٗٔ/٘(:ص1ٖٖ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .22ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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فً  وأرباب السلون اعتنوا بذكر النفس وعٌوبها وآفاتها، ولكنهم لّصروا
 التعرؾ على عدوهم اللدود.

 أن كٌان الجن ؼٌر مربً للبشر، فً حٌن أن كٌان اإلنس مربً للجن. -ٕ
أبو الشٌاطٌن والمحرن لهم لفتنة الناس وإؼوابهم.، ولد أطلك  -علٌه اللعنة-أن إبلٌس -ٖ

ٌَْطاُن{. ٌَْفتِنَناكُُم الشا  علٌه المرآن اسم الشٌطان، فمال:}ٌَا بَنًِ آَدَم الَ 
 ملوب الكافرة هً اآلثمة، وكذلن تتم الوالٌة بٌن الشٌاطٌن والكافرٌن.أن ال -ٗ
ومن الفوابد: ان من معانً الفتنة: اإلضبلل بدلٌل لوله تعالى: }ٌَا بَنًِ آَدَم ال ٌَْفتَِنناكُُم  -٘

ٌَْطاُن{.  الشا
 

 المرآن
 ُ ٌَْها آبَاَءنَا َوّللا  َ اَل ٌَؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء }َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ  أََمَرنَا بَِها لُْل إِن  ّللا 

ِ َما اَل تَْعلَُموَن )  [1ٕ({ ]األعراف : 1ٕأَتَمُولُوَن َعلَى ّللا 
 التفسٌر:

وإذا أتى الكفار لبًٌحا من الفعل اعتذروا عن فعله بؤنه مما ورثوه عن آبابهم، وأنه مما أمر هللا 
: إن هللا تعالى ال ٌؤمر عباده بمبابح األفعال ومساوبها، أتمولون على هللا -سولأٌها الر-به. لل لهم 

 ما ال تعلمون كذًبا وافتراًء؟ -أٌها المشركون-
ٌَْها آَباَءنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وإذا أتى  [، أي:"1ٕ}َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ

 .(ٔ)الكفار لبًٌحا من الفعل اعتذروا عن فعله بؤنه مما ورثوه عن آبابهم"
وإذا فعل الذٌن ال ٌإمنون باهلل، الذٌن جعل هللا الشٌاطٌن لهم أولٌاء،  لال الطبري:أي:" 

، وذلن تعرٌهم للطواؾ بالبٌت وتجردهم له، فعذلوا على ما أتوا «الفاحشة»لبٌحا من الفعل، وهو

وجدنا على مثل ما نفعل آباءنا، فنحن نفعل مثل ما كانوا »ٌح فعلهم وعوتبوا علٌه، لالوا:من لب
 .(ٕ)«"ٌفعلون، ونمتدي بهدٌهم، ونستن بسنتهم، وهللا أمرنا به، فنحن نتبع أمره فٌه

ال ٌطوفون بالبٌت فً ثٌابهم التً لبسوها  -ما عدا لرًٌشا  -كانت العرب  لال ابن كثٌر:" 
 -وهم الُحْمس  -ً ذلن أنهم ال ٌطوفون فً ثٌاب عصوا هللا فٌها ، وكانت لرٌش ، ٌتؤولون ف

ٌطوفون فً ثٌابهم ، ومن أعاره أحمسً ثوبًا طاؾ فٌه ، ومن معه ثوب جدٌد طاؾ فٌه ثم ٌلمٌه 
فبل ٌتملكه أحد ، فمن لم ٌجد ثوبًا جدًٌدا وال أعاره أحمسً ثوًبا ، طاؾ عرٌاًنا. وربما كانت 

 : (ٖ)وؾ عرٌانة ، فتجعل على فرجها شٌبًا ٌستره بعض الشًء وتمولامرأة فتط
 الٌوم ٌبُدو بعُضه أو كلّه                      وما بَدا منه فبل أحلّهُ 

وأكثر ما كان النساء ٌطفن عراة  باللٌل ، وكان هذا شٌبًا لد ابتدعوه من تلماء أنفسهم ، 
آبابهم مستند إلى أمر من هللا وشرع ، فؤنكر هللا تعالى واتبعوا فٌه آباءهم وٌعتمدون أن فعل 

ُ أََمَرَنا بَِها {" َها آبَاَءَنا َوَّللاا ٌْ  .(ٗ)علٌهم ذلن ، فمال : } َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ
َها آبَاَءنَا{ وفً لوله تعالى:  ٌْ [، ثبلثة 1ٕ]األعراؾ : }َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ

 ألوال:
أحدها : أنها وردت فً العرب الذٌن كانوا ٌطوفون عراة ، والفاحشة التً فعلوها: كشؾ 

، وهو لول (ٕ)، والسدي(ٔ)، والشعبً(2)،  وسعٌد بن جبٌر(ٙ)، ومجاهد(٘)العورة. لاله ابن عباس
 .(ٖ)لول أكثر المفسرٌن

                                                             
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .25ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .(2ٕٓالبٌت منسوب لضباعة بنت عامر بن لرط ، وله لصة ذكرها ابن حبٌب البؽدادي فً المنمك )ص(ٖ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .21ٖ/ٕٔ(:صٙٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(٘)
 .21ٖ-22ٖ/ٕٔ(:صٖٙٗٗٔ)-(ٕٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 ( مرتٌن[.ٗٙٗٗٔ. ]تكرر  فً التفسٌر:الرلم)21ٖ/ٕٔ(:صٗٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
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ون: نطوؾ كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع كانوا ٌطوفون بالبٌت عراة، ٌمول لال مجاهد:" 
 :(ٗ)المرأة على لبلها النسعة أو الشًء، فتمول

 (٘)الٌوم ٌبدو بعضه أو كله                    فما بدا منه فبل أحله"
 .(ٙ)والثانً: أنها فً عبدة األوثان ، والفاحشة التً فعلوها: الشرن ، لاله الحسن

ٌَْرةِ   .(2)والساببة والوصٌلة والحام ، لاله الكلبًوالثالث: أنها اتخاذ البَِح
لال شٌخ اإلسبلم: "والفاحشة أرٌد بها: كشؾ السوءات، فٌستدل به على أن فً األفعال  

السٌبة من الصفات ما ٌمنع أمر الشرع بها، فإنه أخبر عن نفسه فً سٌاق اإلنكار علٌهم أنه ال 
 ن جابزاً علٌه لم ٌتنزه عنه.ٌؤمر بالفحشاء، فدل ذلن على أنه منزه عنه، فلو كا

فعلم أنه ال ٌجوز علٌه األمر بالفحشاء; وذلن ال ٌكون إال إذا كان ال الفعل فً نفسه 
سٌباً، فعلم أن كلما كان فً نفسه فاحشة فإن هللا ال ٌجور علٌه األمر به، وهذا لول من ٌثبت 

لتمٌمٌٌن وأبً الخطاب; لؤلفعال فً نفسها صفات الحسن والسوء، كما ٌموله أكثر العلماء كا
 خبلؾ لول من ٌمول: إن ذلن ال ٌثبت لط إال بخطاب.

نَى ِإناهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبٌِبلً{]اإلسراء: [ علل النهً ٕٖوكذلن لوله }َوال تَْمَربُوا الّزِ
ً عنه بما اشتمل علٌه أنه فاحشة، وأنه ساء سبٌبلً، فلو كان إنما صار فاحشة وساء سبٌبل بالنه

 .(1)لما صح ذلن، ألن العلة تسبك المعلول ال تتبعه. ومثل ذلن كثٌر فً المرآن"
ُ أََمَرنَا بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وهللا أمرنا بالتجرد من  [، أي:"ولالوا:1ٕ}َوَّللاا

 .(5)الثٌاب إِذ كٌؾ نطوؾ فً ثٌاٍب عصٌنا فٌها هللا!"
َ اَل لوله تعالى:  لل لهم ٌا دمحم: هللا  [، أي:"1ٌَٕؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء{ ]األعراؾ : }لُْل إِنا َّللاا

 .(ٓٔ)منّزه عن النمص ال ٌؤمر عباده بمبابح األفعال ومساوئ الخصال"
ٌمول هللا جل ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص:}لل{، ٌا دمحم، لهم:}إن هللا ال ٌؤمر  لال الطبري:" 

 .(ٔٔ)ه بمبابح األفعال ومساوٌها "بالفحشاء{، ٌمول: ال ٌؤمر خلم
َ ال ٌَؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء { أي : هذا  لال ابن كثٌر:"  أي : لل ٌا دمحم لمن ادعى ذلن : } إِنا َّللاا

 .(ٕٔ)الذي تصنعونه فاحشة منكرة ، وهللا ال ٌؤمر بمثل ذلن"
َ ال ٌَؤُْمُر بِاْلفَْحَشاِء{ دلٌل على أنها فً نفسها فحشاء،   لال ابن المٌم: "فموله: }لُْل إِنا َّللاا

وأن هللا ال ٌؤمر بما ٌكون كذلن، وأنه ٌتعالى وٌتمدس عنه، ولو كان كونه فاحشة إنما علم بالنهً 
ٌصان عنه آحاد العمبلء  خاصة كان بمنزلة أن ٌمال: إن هللا ال ٌؤمر بما ٌنهى عنه. وهذا كبلم

 .(ٖٔ)فكٌؾ بكبلم رب العالمٌن"
ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أتكذبون على هللا  [، أي:"1ٕ}أَتَمُولُوَن َعلَى َّللاا

 .(ٗٔ)وتنسبون إِلٌه المبٌح دون علٍم ونظٍر صحٌح؟"

                                                                                                                                                                               
 .21ٖ/ٕٔ(:صٗٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٔ)
 .21ٖ/ٕٔ(:ص٘ٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري)(ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 سبك تخرٌجه. (ٗ)
 .22ٖ/ٕٔ(:صٕٙٗٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٕٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .5-1/ ٘ٔ: الفتاوى مجموع(1)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .25ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
 .2ٕٖ:السعادة دار مفتاح(ٖٔ)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗٔ)



ٖٔٗ 
 

رد من الثٌاب واللباس ٌمول: أتروون على هللا أنه أمركم بالتعري والتج لال الطبري:" 
 .(ٔ)للطواؾ، وأنتم ال تعلمون أنه أمركم بذلن؟"

 .(ٕ)أي : أتسندون إلى هللا من األلوال ما ال تعلمون صحته " لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 لبح الفواحش وحرمتها. -ٔ
أن من خصال الجاهلٌة التعبُّد بما لم ٌؤذن به هللا، مثل تعبدهم بكشؾ العورات، لال  -ٕ

ُ أََمَرنَا بَِها{. ٌَْها آبَاَءنَا َوَّللاا  تعالى:}َوإِذَا فَعَلُوا فَاِحَشةً لَالُوا َوَجْدنَا َعلَ
 أن مرتكب الخطٌبة ال ٌرتكبها بؤمر هللا ولكن بؤمر الشٌطان. -ٖ
 بطبلن االحتجاج بفعل الناس إذ ال حجة إال فً الوحً اإللهً. -ٗ
 األمر بها. تنزه الرب تعالى عن الرضا بالفواحش فضبلً عن -٘
، وهً ما تناهى لبحه، بخبلؾ «فاحشة»ومن الفوابد: ان هللا تعالى سمى كشؾ العورة  -ٙ

ونحو « حضرٌة»و« تََمدُّنًا»ما جرى علٌه العصرانٌون الٌوم ٌسمون كشؾ العورة 
 ذلن.

 
 المرآن

ٌَن َكَما بََدأَكُْم }لُْل أََمَر َربًِّ بِاْلِمْسِط َوأَلٌُِموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجٍد َوادْ  عُوهُ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ
 [1ٕ({ ]األعراف : 1ٕتَعُوُدوَن )
 التفسٌر:

لهإالء المشركٌن: أمر ربً بالعدل، وأمركم بؤن تخلصوا له العبادة فً كل  -أٌها الرسول-لل 
موضع من مواضعها، وبخاصة فً المساجد، وأن تدعوه مخلصٌن له الطاعة والعبادة، وأن 

نوا بالبعث بعد الموت. وكما أن هللا أوجدكم من العدم فإنه لادر على إعادة الحٌاة إلٌكم مرة تإم
 أخرى.

لهإالء  -أٌها الرسول-لل  [، أي:"5ٕ}لُْل أََمَر َربًِّ بِاْلِمْسِط{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)المشركٌن: أمر ربً بالعدل"

 .(ٗ)أي : بالعدل واالستمامة" لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه: }لل{، ٌا دمحم، لهإالء الذٌن ٌزعمون أن هللا أمرهم  لال الطبري:" 

 .(٘)بالفحشاء كذبا على هللا: ما أمر ربً بما تمولون، بل }أمر ربً بالمسط{، ٌعنً: بالعدل"
 والمسط: العدل" :"(2)، والسدي(ٙ)لال مجاهد 
وأمركم بؤن  [، أي:"5َٕد ُكّلِ َمْسِجٍد{ ]األعراؾ : }َوأَلٌُِموا ُوُجوَهكُْم ِعنْ لوله تعالى: 

 .(1)تخلصوا له العبادة فً كل موضع من مواضعها، وبخاصة فً المساجد"
أي : أمركم باالستمامة فً عبادته فً محالها ، وهً متابعة المرسلٌن  لال ابن كثٌر:" 

المإٌدٌن بالمعجزات فٌما أخبروا به عن هللا تعالى وما جاءوا به عنه من الشرابع ، وباإلخبلص 
له فً عبادته ، فإنه تعالى ال ٌتمبل العمل حتى ٌجمع هذٌن الركنٌن : أن ٌكون صواًبا موافًما 

 .(5)كون خالًصا من الشرن"للشرٌعة ، وأن ٌ

                                                             
 .25ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .25ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٖٓ-25ٖ/ٕٔ(:ص5ٙٗٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖٓ/ٕٔ(:ص2ٓٗٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 [، أربعة تؤوٌبلت:5ٕ}َوأَلٌُِموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
، وابن (ٕ)، والسدي(ٔ)أحدها : معناه: توجهوا حٌث كنتم فً الصبلة إلى الكعبة ، لاله مجاهد

 .(ٖ)زٌد
ً هلل  تعالى دون ما سواه من األوثان واألصنام ، لاله والثانً : معناه: اجعلوا سجودكم خالصا

 .(ٗ)الربٌع بن أنس
والثالث : معناه: الصدوا المسجد فً ولت كل صبلة ، أمراً بالجماعة لها ، ندباً عند األكثرٌن ، 

 .(٘)وحتماً عن األللٌن
والرابع : أن أي موضع أدركت فٌه ولت الصبلة فصل فٌه فإنه مسجد وال تإخرها إلى حضور 

 .(ٙ)المسجد
والراجح، "ما لاله الربٌع: وهو أن الموم أمروا أن ٌتوجهوا بصبلتهم إلى  لال الطبري: 

ربهم، ال إلى ما سواه من األوثان واألصنام، وأن ٌجعلوا دعاءهم هلل خالصا، ال مكاء وال 
ع، تصدٌة، ألن هللا إنما خاطب بهذه اآلٌة لوما من مشركً العرب، لم ٌكونوا أهل كنابس وبٌ

وإنما كانت الكنابس والبٌع ألهل الكتابٌن. فؽٌر معمول أن ٌمال لمن ال ٌصلً فً كنٌسة وال 
  .(2)بٌعة:وجه وجهن إلى الكعبة فً كنٌسة أو بٌعة"

ٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: واعبدوه مخلصٌن له  [، أي:"5ٕ}َواْدعُوهُ ُمْخِلِصٌَن لَهُ الّدِ
 .(1)العبادة والطاعة"

 .(5)أن تخلصوا له الدٌن والدعوة والعمل، ثم توجهون إلى البٌت الحرام" الربٌع:"لال 
" ٌمول: واعملوا لربكم مخلصٌن له الدٌن والطاعة، ال تخلطوا ذلن  لال الطبري: 

  .(ٓٔ)بشرن، وال تجعلوا فً شًء مما تعملون له شرٌكا"
ا ، وهً متابعة المرسلٌن أي : أمركم باالستمامة فً عبادته فً محاله لال ابن كثٌر:" 

المإٌدٌن بالمعجزات فٌما أخبروا به عن هللا تعالى وما جاءوا به عنه من الشرابع ، وباإلخبلص 
له فً عبادته ، فإنه تعالى ال ٌتمبل العمل حتى ٌجمع هذٌن الركنٌن : أن ٌكون صواًبا موافًما 

 .(ٔٔ)للشرٌعة ، وأن ٌكون خالًصا من الشرن"
" أخبر أنه ٌتعالى عن األمر بالفحشاء. بل أوامره كله حسنة فً العمول، لال ابن المٌم:  

ممبولة فً الفطر، فإنه أمر بالمسط ال بالجور، وبإلامة الوجوه له عند مساجده ال لؽٌره، وبدعوته 
 وحده مخلصٌن له الدٌن ال بالشرن. فهذا هو الذي ٌؤمر به تعالى ال بالفحشاء.

ٌؤمر به وٌحسنه وٌنزه نفسه عن األمر بضده وأنه ال ٌلٌك  أفبل تراه كٌؾ ٌخبر بحسن ما
 .(ٕٔ)به تعالى"
وكما أن هللا أوجدكم من العدم  [، أي:"5ٕ}َكَما بََدأَكُْم تَعُوُدوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)فإنه لادر على إعادة الحٌاة إلٌكم مرة أخرى"
 [، أربعة وجوه:5ٕ]األعراؾ : }َكَما بََدأَكُْم تَعُوُدوَن{ لوله تعالى:وفً  

                                                             
 .1ٖٓ/ٕٔ(:2ٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٖٓ/ٕٔ(:2ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٓ/ٕٔ(:2٘ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٔ/ٕٔ(:2ٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .1ٖٔ/ٕٔ(:ص22ٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .1ٖٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .2ٕٖ:السعادة دار مفتاح(ٕٔ)
 .ٖ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
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، وهو معنى لول (ٔ)أحدها : كما بدأكم شمٌاً وسعٌداً ، كذلن تبعثون ٌوم المٌامة ، لاله ابن عباس
 .(2)، ودمحم بن كعب(ٙ)، والسدي(٘)، وأبً العالٌة(ٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖ)، ومجاهد(ٕ)جابر

فوالذي ال »صحٌح البخاري: لال ابن كثٌر:" وٌتؤٌد هذا المول بحدٌث ابن مسعود فً  
 -أو : ذراع  -إله ؼٌره ، إن أحدكم لٌعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال باع 

فٌسبك علٌه الكتاب ، فٌعمل بعمل أهل النار ، فٌدخلها ، وإن أحدكم لٌعمل بعمل أهل النار ، 
الكتاب ، فٌعمل بعمل أهل الجنة ،  فٌسبك علٌه -أو : ذراع  -حتى ما ٌكون بٌنه وبٌنها إال باع 

 .(5)"(1)«فٌدخل الجنة
بعمل  -فٌما ٌرى الناس  -عن سهل بن سعد لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "إن العبد لٌعمل و 

بعمل أهل النار ، وإنه من أهل  -فٌما ٌرى الناس  -أهل الجنة ، وإنه من أهل النار. وإنه لٌعمل 
 .(ٓٔ)ألعمال بالخواتٌم"الجنة ، وإنما ا

وبٌن  -إن كان هو المراد من اآلٌة  -وال بد من الجمع بٌن هذا المول  ثم لال ابن كثٌر:" 
ٌَْها { ] الروم :  ِ الاتًِ فََطَر النااَس َعلَ ٌِن َحنٌِفًا فِْطَرةَ َّللاا [ وما  ٖٓلوله تعالى : } فَؤَلِْم َوْجَهَن ِللّدِ

كل مولود »رٌرة ، رضً هللا عنه ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : جاء فً الصحٌحٌن ، عن أبً ه
سانه رانه وٌَُمّجِ دانه وٌَُنّصِ  . (ٔٔ)«ٌولد على الفطرة ، فؤبواه ٌَُهّوِ

ٌمول هللا تعالى : »وفً صحٌح مسلم ، عن ِعٌاض بن حَمار  لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 
 الحدٌث.  (ٕٔ)«ء ، فجاءتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهمإنً خلمت عبادي ُحَنفَا

ووجه الجمع على هذا أنه تعالى خلمهم لٌكون منهم مإمن وكافر ، فً ثانً الحال ، وإن 
كان لد فطر الخلك كلهم على معرفته وتوحٌده ، والعلم بؤنه ال إله ؼٌره ، كما أخذ علٌهم بذلن 

ًٌا ومنهم سعًٌدا : } هَُو الاِذي المٌثاق ، وجعله فً ؼرابزهم وفطرهم ،  ومع هذا لدر أن منهم شم
كل الناس ٌؽدو ، فبابع نفسه »[ وفً الحدٌث :  َٕخلَمَكُْم فَِمْنكُْم َكافٌِر َوِمْنكُْم ُمْإِمٌن { ] التؽابن : 

[  ٖ{ ] األعلى : ولدر هللا نافذ فً برٌته ، فإنه هو } الاِذي لَداَر فََهَدى  (ٖٔ)«فُمْعتِمَُها ، أو ُموِبمها
ٍء َخْلمَهُ ثُما َهَدى { ] طه :  ًْ  [. ٓ٘و } الاِذي أَْعَطى كُلا َش

وفً الصحٌحٌن : "فؤما من كان منكم من أهل السعادة فسٌٌسر لعمل أهل السعادة ،  
 .(٘ٔ)"(ٗٔ)«وأما من كان من أهل الشماوة فسٌٌسر لعمل أهل الشماوة

 . (ٔ)بعضكم وكفر بعضكم ، كذلن تبعثون ٌوم المٌامةالثانً : معناه: كما بدأكم فآمن 

                                                             
 .1ٕٖ/ٕٔ(:ص21ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1ٕٖ/ٕٔ(:ص1ٓٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٖٖ/ٕٔ(:ص1٘ٗٗٔ(، و)1ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖٖ/ٕٔ(:ص1ٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖٖ-1ٕٖ/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔ(، و)1ٔٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:ص11ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖٖ/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .(1ٕٖٓصحٌح البخاري برلم )(1)
 .ٗٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر:(5)
 .( من طرٌك عبد الرحمن بن أبً شرٌح ، عن أبً الماسم البؽوي بهٕٕٗ/ٖرواه البؽوي فً تفسٌره )(ٓٔ)
 .(1ٕ٘ٙ( وصحٌح مسلم برلم )1ٖ٘ٔصحٌح البخاري برلم )(ٔٔ)
 1ٖ٘/2ٔ( وأخرجه أٌضا: الطبرانى )1ٕٙ٘رلم  52ٕٔ/ٗ( ومسلم )2٘ٔ5ٔرلم  ٕٙٔ/ٗأخرجه أحمد )(ٕٔ)

 ( .512رلم 
 .ومن ؼرٌب الحدٌث: "فاجتالتهم": أى أضلتهم. "ٌثلؽوا": أى ٌكسروا. "زبر": أى عمل

 .( من حدٌث أبً مالن األشعريٖٕٕلطعة من حدٌث رواه مسلم فً صحٌحه برلم ) (ٖٔ)
ث عند المبر، ٖٕ، كتاب الجنابز )ٕٕ٘/ ًٖ الصحٌح متفك علٌه، أخرجه: البخاري ف(ٗٔ) (، باب موعظة المحّدِ

(، تفسٌر سورة ٘ٙ، كتاب التفسٌر )2ٓ5 - 2ٓ1/ 1(، وفً ٕٖٙٔ(، الحدٌث )1ٕولعود أصحابه حوله )
ٌِْل إِذَا ٌَْؽَشى{، األحادٌث ) ة (، باب كٌفٌٙٗ، كتاب المدر )5ٖٕٓ/ ٗ(. ومسلم فً الصحٌح 5ٗ5ٗ - 5ٗ٘ٗ}َواللا

 .(.2ٕٗٙ/ ٙ(، الحدٌث )ٔالخلك اآلدمً. . . )
 .٘ٓٗ-ٗ-ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
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ٌِْه" -ملسو هيلع هللا ىلص-روى أبو سفٌان عن جابر عن النبً   . (ٕ)لال : "تُْبَعُث ُكلُّ نَْفٍس َعلَى َما َكانَْت َعلَ
ً ، كذلن تعودون بعد الفناء أحٌاء ، لاله الحسن ، وابن (ٖ)والثالث : كما خلمكم ولم تكونوا شٌبا

 اٌضا. (2)، ولتادة(ٙ)، ومجاهد(٘)ابن عباس، وهو مروي عن (ٗ)زٌد
 .(1)والرابع : كما بدأكم ال تملكون شٌباً ، كذلن تبعثون ٌوم المٌامة

وأولى األلوال فً تؤوٌل ذلن بالصواب، المول الذي لاله من لال: معناه:  لال الطبري:" 
فنابكم خلما مثله، ٌحشركم إلى ٌوم المٌامة،  كما بدأكم هللا خلما بعد أن لم تكونوا شٌبا، تعودون بعد

ألن هللا تعالى ذكره: أمر نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌعلم بما فً هذه اآلٌة لوما مشركٌن أهل جاهلٌة، ال ٌإمنون 
بالمعاد، وال ٌصدلون بالمٌامة. فؤمره أن ٌدعوهم إلى اإللرار بؤن هللا باعثهم ٌوم المٌامة، ومثٌب 

عالب من عصاه. فمال له: لل لهم: أمر ربً بالمسط، وأن ألٌموا وجوهكم عند كل من أطاعه، وم
مسجد، وأن ادعوه مخلصٌن له الدٌن، وأن ألروا بؤن كما بدأكم تعودون  فترن ذكر"وأن ألروا 

 ، إذ كان فٌما ذكر داللة على ما حذؾ منه.«ألٌموا»مع« أن»بؤن". كما ترن ذكر
ألن ٌإمر بدعاء من كان جاحدا النشور بعد الممات، إلى وإذ كان ذلن كذلن، فبل وجه 

اإللرار بالصفة التً علٌها ٌنشر من نشر، وإنما ٌإمر بالدعاء إلى ذلن من كان بالبعث مصدلا، 
فؤما من كان له جاحدا، فإنما ٌدعى إلى اإللرار به، ثم ٌعرؾ كٌؾ شرابط البعث، على أن فً 

ٌحشر الناس عراة ؼرال وأول من ٌكسى إبراهٌم صلى »  الخبر الذي روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
هللا علٌه وسلم. ثم لرأ: }كما بدأنا أول خلك نعٌده وعدا علٌنا إنا كنا فاعلٌن{ ، ]سورة األنبٌاء: 

ما ٌبٌن صحة المول الذي للنا فً ذلن، من أن معناه: أن الخلك ٌعودون إلى هللا  ...(5)[«ٗٓٔ
 .(ٓٔ)ا أحٌاء، كما بدأهم فً الدنٌا خلما أحٌاء"ٌوم المٌامة خلم

..وٌجاء بكم عراة حفاة ؼرال فٌكون أول من ٌكسى  :"-ملسو هيلع هللا ىلص-وفً رواٌة أخرى عن النبً 
إبراهٌم ٌمول هللا اكسوا خلٌلى فٌإتى برٌطتٌن بٌضاوٌن من رٌاط الجنة فٌلبسهما ثم ٌمعد مستمبل 

عن ٌمٌن هللا مماما ال ٌمومه ؼٌرى ٌؽبطنى فٌه األولون العرش ثم أكسى على أثره فؤلوم 
واآلخرون وٌشك لى نهر من الكوثر إلى حوضى ٌجرى فى حال من المسن ورضراض نباته 
لضبان الذهب ثمارها اللإلإ والجوهر شرابه أشد بٌاضا من اللبان وأحلى من العسل من سماه 

 .(ٔٔ)ها"هللا منه شربة لم ٌظمؤ بعدها ومن حرمه لم ٌرو بعد
 الفوابد:
 وجوب العدل فً المول وفً الحكم. -ٔ
 أن هللا تعالى أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصٌته. -ٕ

                                                                                                                                                                               
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:ص15ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:ص5ٗٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:ص55ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:ص52ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:ص51ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٖ٘/ٕٔ(:ص5ٙٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٖٙ/ٕٔ(:صٓٓ٘ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .12ٖ-1ٖٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
، رلم 5ٖٙ/ٕ( ، والحاكم )ٙٗٔ/٘ٔ( ، وابن جرٌر فى التفسٌر )212ٖ، رلم 51ٖ/ٔأخرجه أحمد )(ٔٔ)

، رلم 1ٓ/ٓٔ( ، والطبرانى )ٖٗ٘ٔ، رلم 5ٖٖ/ٗ( ولال: صحٌح اإلسناد. وأخرجه أٌضا: البزار )1ٖٖ٘
 ( لال الهٌثمى2ٔٓٓٔ

 ( : فى أسانٌدهم كلهم عثمان بن عمٌر، وهو ضعٌؾ.ٕٖٙ/ٓٔ)
ومن ؼرٌب الحدٌث: "ؼرال": جمع أؼر وهو البذى لم ٌحمك. "برٌطتٌن": الرٌطة هى المبلءة إذا كانت من 

 .ة واحدة ولم تكن لفمٌن. "حال": الحال الطٌن األسود. "رضراض": هو الحصى الصؽارلطع
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أن المساجد وأنها خالصة له، لال تعالى: }َوأَلٌُِموا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد{، وهذه  -ٖ
 وعمارتها. المساجد من شعابر اإلسبلم، فواجب تعظٌمها، ورعاٌة حرمتها،

إخبلص األعمال هلل تعالى، وذلن ال ٌكون إال بالنٌة، لال تعالى: َواْدعُوهُ ُمْخِلِصٌَن لهُ  -ٗ
ٌَن{.  الّدِ

وفً الصحٌحٌن عن عمر رضً هللا عنه أنه لال: لال رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم: "إنما األعمال بالنٌات، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى هللا 

رسوله فهجرته إلى هللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنٌا ٌصٌبها أو امرأة ٌنكحها و
 .(ٔ)فهجرته إلى ما هاجر إلٌه"

 
 المرآن

ِ وَ  اَللَةُ إِن ُهُم ات َخذُوا الش ٌَاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن ّللا  ٌِْهُم الض  ٌَْحَسبُوَن }فَِرٌمًا َهَدى َوفَِرٌمًا َحك  َعلَ
 [ٖٓ({ ]األعراف : ٖٓأَن ُهْم ُمْهتَُدوَن )

 التفسٌر:
جعل هللا عباده فرٌمٌن: فرٌمًا وفامهم للهداٌة إلى الصراط المستمٌم، وفرٌمًا وجبت علٌهم الضبللة 
عن الطرٌك المستمٌم، إنهم اتخذوا الشٌاطٌن أولٌاء من دون هللا، فؤطاعوهم جهبل منهم وظنًا 

 اٌة.بؤنهم لد سلكوا سبٌل الهد
بَللَةُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌِْهُم الضا جعل هللا  [، أي:"ٖٓ}فَِرٌمًا َهَدى َوفَِرًٌما َحكا َعلَ

عباده فرٌمٌن: فرٌمًا وفامهم للهداٌة إلى الصراط المستمٌم، وفرٌمًا وجبت علٌهم الضبللة عن 
 الطرٌك المستمٌم

را، ومإمنا، كذلن تعودون فً اآلخرة لال الطبري:أي:" كما بدأكم فً الدنٌا صنفٌن: كاف 

 .(ٕ)فرٌمٌن: فرٌما هدى، وفرٌما حك علٌهم الضبللة"
ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  اتخذوا  [، أي:"ٖٓ}إِناُهُم اتاَخذُوا الشاٌَاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن َّللاا

 .(ٖ)الشٌاطٌن نصراء من دون هللا"
ٌمول تعالى ذكره: إن الفرٌك الذي حك علٌهم الضبللة، إنما ضلوا عن  لال الطبري:" 

 .(ٗ)سبٌل هللا وجاروا عن لصد المحجة، باتخاذهم الشٌاطٌن نصراء من دون هللا، وظهراء"
 .(٘)هذا تعلٌل للفرٌك الذٌن حمت علٌهم الضبللة" لال الصابونً:" 
ٌظنون أنهم على بصٌرة  [، أي:"ٖٓ]األعراؾ :  }َوٌَْحَسبُوَن أَناُهْم ُمْهتَُدوَن{لوله تعالى: 
 .(ٙ)وهداٌة"
فعلوا ذلن وهم ٌظنون أنهم على هدى وحك، وهذا من أبٌن الداللة  لال الطبري:ٌمول" 

على خطؤ لول من زعم أن هللا ال ٌعذب أحدا على معصٌة ركبها أو ضبللة اعتمدها، إال أن 
دا منه لربه فٌها. ألن ذلن لو كان كذلن، لم ٌكن ٌؤتٌها بعد علم منه بصواب وجهها، فٌركبها عنا

بٌن فرٌك الضبللة الذي ضل وهو ٌحسب أنه هاد. وفرٌك الهدى، فرق. ولد فرق هللا بٌن 
 .(2)أسمابهما وأحكامهما فً هذه اآلٌة"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن أكساب العباد مخلولة هلل تعالى ، وفٌه الرد على المدرٌة،  -ٔ

 المابلٌن بؤن العباد هم الذٌن ٌخلمون أفعالهم.

                                                             
 .(5ٓ2ٔ) ورلمه ومسلم( ٔ) ورلمه البخاري رواه(ٔ)
 .11ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .11ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .11ٖ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
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ٌِْهُم الضابللَةُ {، فإن هللا جعلهم فرٌمٌن،  لال تعالى:} }فَِرٌمًا َهَدى َوفَِرًٌما َحكا َعلَ
 ففرٌماً هداه هللا وفرٌماً أضله، فاهلل هو الهادي والمضل.

لال الشٌخ الحافظ أبو بكر اإلسماعٌلً رحمه هللا تعالى فً بٌان اعتماد أهل 
السنة: "وٌمولون: إنه ال خالك على الحمٌمة إال هللا عز وجل، وإن أكساب العباد كلها 
مخلولة هلل، وإن هللا ٌهدي من ٌشاء وٌضل من ٌشاء، ال حجة لمن أضله هللا عز وجل 

ةُ اْلَباِلؽَةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعٌَن{  وال عذر، كما لال هللا عز وجل: ِ اْلُحجا ا }لُْل لِلََفِ
ٌِْهُم الضابللَةُ{ 5ٗٔ]األنعام: [ ، ولال: }َكَما بََدأَكُْم تَعُوُدوَن * فَِرًٌما َهَدى َوفَِرٌمًا َحكا َعلَ

اْلِجّنِ َواإِلنِس{  [ ، ولال: }َولَمَْد ذََرأَْنا ِلَجَهناَم َكثًٌِرا ِمنَ ٖٓ-5ٕ]األعراؾ:
[ ، ولال: }َما أََصاَب ِمْن ُمِصٌبٍَة فًِ األَْرِض َوال فًِ أَْنفُِسكُْم إِالا فًِ 25ٔ]األعراؾ:

[ ، ومعنى }نبرأها{ : نخلمها. ببل خبلؾ فً اللؽة، ِٕٕكتَاٍب ِمْن لَْبِل أَْن نَْبَرأََها{ ]الحدٌد:
 ِ ُ{ ولال مخبراً عن أهل الجنة: }اْلَحْمُد َّلِلا  الاِذي َهَدانَا ِلَهذَا َوَما كُناا ِلنَْهتَِدَي لَْوال أَْن َهَدانَا َّللاا

ُ لََهَدى النااَس َجِمٌعًا{ ]الرعد:ٖٗ]األعراؾ: [ ، ولال: }َوَلْو ٖٔ[ ، ولال: }َلْو ٌََشاُء َّللاا
ٌََزالُوَن ُمْختَِلفِ  ًة َواِحَدةً َوال  -1ٌَٔٔن * إِالا َمْن َرِحَم َربَُّن{ ]هود:َشاَء َربَُّن لََجعََل النااَس أُما

ٔٔ5. ] 
وٌمولون: إن الخٌر والشر والحلو والمر بمضاء من هللا عز وجل أمضاه ولدره، 
ال ٌملكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً إال ما شاء هللا، وإنهم فمراء إلى هللا عز وجل ال ؼنى 

 .(ٔ)لهم عنه فً كل ولت"
الوالٌة الدنٌوٌة النالصة بٌن الكفار والشٌاطٌن، إذ أثبتها هللا تعالى ومن فوابد اآلٌة إثبات  -ٕ

ِ َوٌَْحَسبُوَن  بٌنهم على معنى الذم لهم، فمال: }إِناُهُم اتاَخذُوا الشاٌَاِطٌَن أَْوِلٌَاَء ِمْن ُدوِن َّللاا
ٌَاَء لِ  [، 2ٕلاِذٌَن اَل ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ: أَناُهْم ُمْهتَُدوَن{، ولال: }إِناا َجعَْلَنا الشاٌَاِطٌَن أَْوِل

ٌَاُء بَْعٍض{ ]األنفال:   [.2ٖولال: }َوالاِذٌَن َكَفُروا بَْعُضُهْم أَْوِل
وهذا الضرب من الوالٌة مواالة دنٌوٌة ؼٌر خالصة وال نافعة فً األخرى; 

ٌَْطاِن إِْذ ٗٔ لموله تعالى فً أهلها: }تَْحَسبُُهْم َجِمٌعًا َولُلُوبُُهْم َشتاى{ ]الحشر: [، }َكَمثَِل الشا
ا َكَفَر لَاَل إِنًِّ َبِريٌء ِمْنَن{ ]الحشر:  ْنَساِن اْكفُْر فَلَما [، }ٌَْوَم اَل ٌُْؽنًِ َمْولًى َعْن ٙٔلَاَل ِلئْلِ

ٌْبًا{ ]الدخان:   [.َٔٗمْولًى َش
المواالة فً  ومنها: أنه تعالى جعل بٌن الكافرٌن والشٌاطٌن مواالة فً الدنٌا، ونفى بٌنهم -ٖ

اآلخرة لال سبحانه فً المواالة بٌنهم فً الدنٌا: } إِناُهُم اتاَخذُوا الشاٌاِطٌَن أَْوِلٌاَء ِمْن ُدوِن 
ِ {، ولما جعل بٌنهم وبٌن الشٌطان مواالة، جعل للشٌطان فً الدنٌا علٌهم سلطانا،  َّللاا

ٌْبًا َواَل ومن نفً المواالة بٌنهم فً اآلخرة لوله سبحانه: }ٌَْوَم اَل   ٌُْؽنًِ َمْوًلى َعْن َمْولًى َش
 [.ٔٗهُْم ٌُْنَصُروَن{ ]الدخان : 

 
 المرآن

فٌَِن }ٌَا بَنًِ آَدَم ُخذُوا ِزٌنَتَكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد َوكُلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا إِن هُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسرِ 
 [ٖٔ({ ]األعراف : ٖٔ)

 التفسٌر:
دم كونوا عند أداء كل صبلة على حالة من الزٌنة المشروعة من ثٌاب ساترة لعوراتكم ٌا بنً آ

ونظافة وطهارة ونحو ذلن، وكلوا واشربوا من طٌبات ما رزلكم هللا، وال تتجاوزوا حدود 
 االعتدال فً ذلن. إن هللا ال ٌحب المتجاوزٌن المسرفٌن فً الطعام والشراب وؼٌر ذلن.

 ٌة والتً بعدها، وجوه:فً سبب نزول هذه اآل
من ٌعٌُرنً »أحدها: لال ابن عباس:" كانت المرأة تطوؾ بالبٌت وهً عرٌانة، فتمول: 

 ، تجعله على فرجها، وتمول: «؟تِْطوافًا

                                                             
 .]مرلم آلٌا[.ٕ/2إعتماد أهل السنة، ابن جبرٌن:الدرس: (ٔ)
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  اْلٌَْوَم ٌَْبُدو بَْعُضهُ أَْو كُلُّهُ                     فََما بََدا ِمْنهُ فَبل أُِحلُّهُ 
 .]صحٌح[(ٔ)ِزٌنَتَكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد{" فنزلت هذه اآلٌة: }ُخذُوا

ٌَا بَِنً آَدَم ُخذُوا وفً السٌاق نفسه أخرج ابن أبً حاتم بسنده   عن ابن عباس: لوله: "} 
ِزٌنَتَكُْم ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجٍد{اآلٌة، لال: كان رجال ٌطوفون بالبٌت عراة، فؤمرهم هللا بالزٌنة والزٌنة 

السوأة، وما سوى ذلن من جٌد البز والمتاع، فؤمروا أن ٌؤخذوا زٌنتهم اللباس وهو ما ٌواري 
 .(ٕ)عند كل مسجد"

كانوا ٌطوفون بالبٌت الحرام عراة باللٌل،  وفً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:" 
 .(ٖ)فؤمرهم هللا أن ٌلبسوا ثٌابهم وال ٌتعروا"

ا أو  وفً السٌاق نفسه لال لتادة:"  : كان حً من أهل الٌمن ، كان أحدهم إذا لدم حاجًّ
معتمًرا ٌمول : ال ٌنبؽً أن أطوؾ فً ثوب لد َدنِْسُت فٌه، فٌمول : من ٌعٌرنً مبزًرا ؟ فإن لدر 

 .(ٗ)على ذلن ، وإال طاؾ عرٌانًا ، فؤنزل هللا فٌه ما تسمعون : )خذوا زٌنتكم عند كل مسجد{"
ب كانت تطوؾ بالبٌت عراة ، إال الُحْمس ، لرٌش عن الزهري : أن العروروي  

وأحبلفهم. فمن جاء من ؼٌرهم وضع ثٌابه وطاؾ فً ثٌاب أحمس ، فإنه ال ٌحل له أن ٌلبس 
ثٌابه. فإن لم ٌجد من ٌعٌره من الحمس ، فإنه ٌلمً ثٌابه وٌطوؾ عرٌانًا. وإن طاؾ فً ثٌاب 

مها ، فٌجعل ها حراًما علٌه. فلذلن لال هللا : }خذوا زٌنتكم نفسه ، ألماها إذا لضى طوافه ، ٌحّرِ
 .(٘)عند كل مسجد{"

ٌِّبَاِت ِمَن و  ِ الاتًِ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالطا َم ِزٌنَةَ َّللاا عن ابن زٌد فً لوله : "} لُْل َمْن َحرا
ْزِق{ فٌها. فإن ، لال كانوا إذا جاءوا البٌت فطافوا به ، حرمت علٌهم ثٌابهم التً طافوا (ٙ)الّرِ

وجدوا َمْن ٌُعٌرهم ثٌاًبا ، وإال طافوا بالبٌت عراة. فمال : }من حرم زٌنة هللا{ ، لال : ثٌاب هللا 
 .(2)التً أخرج لعباده ، اآلٌة"

والثانً: لال أبو سلمة بن عبد الرحمن: "كانوا إذا حجوا فؤفاضوا من منى ال ٌصلح ألحد منهم 
وبٌه، فؤٌهم طاؾ ألماهما حتى ٌمضً طوافه وكان أتمى، فً دٌنهم الذي اشترعوا أن ٌطوؾ فً ث

ٌَا بَنًِ آَدَم ُخذُوا ِزٌَنتَكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد{ إَِلى لَْوِلِه تَعَالَى: }ِلمَْوٍم  فؤنزل هللا تعالى فٌهم: }
ٌَْعلَُموَن{

 .]مرسل[(5)، أنزلت فً شؤن الذٌن ٌطوفون بالبٌت عراة"(1)
ن أهل الجاهلٌة ال ٌؤكلون من الطعام إال لوتا، وال ٌؤكلون دسما فً أٌام والثالث: لال الكلبً:"كا

حجهم، ٌعظمون بذلن حجهم، فمال المسلمون: ٌا رسول هللا نحن أحك بذلن، فؤنزل هللا تعالى: 
 .(ٓٔ)}َوكُلُوا{، أي: اللحم والدسم، }َواْشَربُوا{"

النهار والنساء منهم باللٌل إال لال ابن لتٌبة:" كان أهل الجاهلٌة ٌطوفون بالبٌت عراة ب 
وال ٌؤكلون من الطعام إال الٌسٌر إعظاما لحجهم. فؤنزل هللا  -وهم لرٌش ومن دان بدٌنهم-الحمس

 .(ٔ)هذه اآلٌة"

                                                             
 ( على الشٌخٌن ووافمه الذهبً، ولد وهما فً ذلن; فهو فً مسلم كما ترى.ٕٖٓ، 5ٖٔ/ ٕ(، واستدركه الحاكم )1ٕٖٓرلم  ٕٖٕٓ/ ٗ(أخرجه مسلم فً "صحٌحه" )ٔ)

، وفً آخرها:" فؤمروا ٕٖ٘، والواحدي فً اسباب النزول:ٗٙٗٔ/٘(:ص1ٖ2٘، وابن ابً حاتم)5ٖٔ/ٕٔ(:صٙٓ٘ٗٔو)، 15ٖ/ٕٔ(:صٖٓ٘ٗٔوأخرجه الطبري)

 ة، وهً تمول:بلبس الثٌاب"، كما أخرج الواحدي فً رواٌة أخرى عن ابن عباس أٌضا:" كانت المرأة تطوؾ بالبٌت فً الجاهلٌة وهً عرٌانة وعلى فرجها خرل

 ......... وما بدا منه فبل أحلهالٌوم ٌبدو بعضه أو كله

ِ{ اآْلٌَتَاِن". ]أسباب النزول  َم ِزٌَنةَ َّللاا ْل َمْن َحرا  [.ٕٕٙ-ٕٕ٘:فنزلت: }ُخذُوا ِزٌنَتَُكْم ِعْنَد ُكّلِ َمْسِجٍد{ َونََزلَْت: }لُ

 .5ٖٗ/ ٖ، وانظر: الدر المنثور: ٗٙٗٔ/٘(:ص1ٖ22( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ)

 . ولال:" وروي عن عطاء بن أبً رباح نحو ذلن".ٗٙٗٔ/٘(:ص1ٖ2ٙم)( أخرجه ابن ابً حاتٖ)

 .5ٖٖ/ٕٔ(:صٕٕ٘ٗٔ( أخرجه الطبري)ٗ)

 .5ٖٗ/ٕٔ(:صٕٗ٘ٗٔ( أخرجه الطبري)٘)

 [.ٕٖ( ]األعراؾ:ٙ)

 .5ٖٗ/ٕٔ(:ص1ٕ٘ٗٔ( أخرجه الطبري)2)

 [.ٕٖ( ]األعراؾ:1)

 مرسل. ، و إسناده ال بؤس به، وهوٕٕٙ( أخرجه الواحدي فً اسباب النزول:5)

 .ٕٕٙ( أسباب النزول:ٓٔ)
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ٌا بنً آدم  [، أي:"ٖٔ}ٌَا بَنًِ آَدَم ُخذُوا ِزٌنَتَكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
بلة على حالة من الزٌنة المشروعة من ثٌاب ساترة لعوراتكم ونظافة كونوا عند أداء كل ص

 .(ٕ)وطهارة ونحو ذلن"
 .(ٖ)أي: البسوا أفخر ثٌابكم وأطهرها عند كل صبلة أو طواؾ" لال الصابونً:" 
أى: رٌشكم ولباس زٌنتكم عند كل مسجد كلما صلٌتم أو طفتم، وكانوا  لال الزمخشري: 

ٌطوفون عراة. وعن طاوس، لم ٌؤمرهم بالحرٌر والدٌباج، وإنما كان أحدكم ٌطوؾ عرٌانا وٌدع 
ثٌابه وراء المسجد، وإن طاؾ وهً علٌه ضرب وانتزعت عنه، ألنهم لالوا: ال نعبد هللا فً 

 .(ٗ)إال لٌتعروا من الذنوب كما تعروا من الثٌاب"ثٌاب أذنبنا فٌها: ولٌل: تفا
[، أربعة ٖٔ}ٌَا َبنًِ آَدَم ُخذُوا ِزٌنَتَكُْم ِعْنَد كُّلِ َمْسِجٍد{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 ألوال:
، (٘)أحدها : أن ذلن وارد فً ستر العورة فً الطواؾ على ما تمدم ذكره ، لاله ابن عباس

، (ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٓٔ)، ولتادة(5)، وعطاء(1)والضحان، (2)، ومجاهد(ٙ)والحسن
 .(٘ٔ)، وطاوس(ٗٔ)، والزهري(ٖٔ)وابن زٌد

 .(2ٔ)، به لال الزجاج(ٙٔ)والثانً : أنه وارد فً ستر العورة فً الصبلة ، لاله مجاهد أٌضا
 .(1ٔ)ولال السدي:" ما ٌواري العورة عند كل مسجد" 
هذا أمر باالستتار فً الصلوات، وكان أهل الجاهلٌة ٌطوفون عراة.  لال الزجاج:" 

وٌمولون: ال نطوؾ حول البٌت فً ثٌاب لد أذنبنا فٌها، وكانت المرأة تطوؾ عرٌانة أٌضا إال 
أنها كانت تشد فً حموٌها أشٌاء من سٌور ممطعة، تسمً العرب ذلن الرهط، لالت امرأة تطوؾ 

 وعلٌها رهط:
 ه أوكله                 فما بدا منه فبل أحلهالٌوم ٌبدو بعض

 تعنً: الفرج، ألن السٌور ال تستر سترا تاما.
فؤمر هللا بعد ذكره عموبة آدم وحواء فً أن بدت لهما سوءاتهما باالستتار فً ولت كل صبلة، 

 .(5ٔ)بعد أن أعلم أن التعري وظهور السوءة مكروه من لدن آدم"
 .(ٕٓ)التزٌن بؤجمل اللباس فً الجمع واألعٌادوالثالث : أنه وارد فً 

 .(ٔ)والرابع : أنه أراد به المشط لتسرٌح اللحٌة، وأن الزٌنة: المشط. لاله ابن لتٌبة

                                                                                                                                                                               
 .2ٙٔ( ؼرٌب المرآن:ٔ)

 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٕ)

 .ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)

 .ٓٓٔ/ٕ( الكشاؾ:ٗ)

 .5ٖٔ/ٕٔ(:صٙٓ٘ٗٔ، و)15ٖ/ٕٔ(:صٖٓ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)

 .2ٕٔ/ٕ( انظر: النكت والعٌون:ٙ)

 .5ٕٖ/ٕٔ(:صٙٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)

 .5ٕٗ-5ٖٖ/ٕٔ(:صٕٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري)( 1)

 .5ٖٔ/ٕٔ(:صٔٔ٘ٗٔ) -(5ٓ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)

 .5ٖٖ/ٕٔ(:صٕٕ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .5ٖٖ، 5ٕٖ/ٕٔ(:صٕٔ٘ٗٔ(، و)1ٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

 .5ٖٔ/ٕٔ(:صٖٔ٘ٗٔ(، و)ٕٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)

 .5ٖٗ/ٕٔ(:ص2ٕ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)

 .5ٖٖ/ٕٔ(:صٕٗ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)

 .5ٕٖ/ٕٔ(:صٕٓ٘ٗٔ(، و)5ٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)

 .5ٕٖ/ٕٔ(:ص٘ٔ٘ٗٔ(، و)ٗٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)

 .ٕٖٖ/ٕ( انظر: معانً المرآن:2ٔ)

 .5ٖٖ/ٕٔ(:صٖٕ٘ٗٔ( أخرجه الطبري)1ٔ)

 .ٕٖٖ/ٕ( معانً المرآن:5ٔ)

 .2ٕٔ/ٌٕون:( انظر: النكت والعٕٓ)



ٕٔٗ 
 

وكلوا واشربوا من  [، أي:"ٖٔ}َوكُلُوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)طٌبات ما رزلكم هللا، وال تتجاوزوا حدود االعتدال فً ذلن"

ٌعنً: ما أحله هللا لكم، وٌحتمل أن ٌكون هذا أمر بالتوسع فً  لال الماوردي:" 
 .(ٖ)األعٌاد"
 .(ٗ)أمرهم أن ٌؤكلوا وٌشربوا مما رزلهم هللا لال مجاهد:" 
 .(ٙ)أو َمِخٌلة" (٘): أحل هللا األكل والشرب ، ما لم ٌكن َسَرفًا لال ابن عباس:" 

كلوا واشربوا والبسوا وتصدلوا، فً ؼٌر إسراؾ وال »النبً ملسو هيلع هللا ىلص: وروي عن 
 .(2)«مخٌلة

لوله بعمب االستتار:}وكلوا واشربوا{، ألنهم ادعوا أن هللا جل ثناإه لد  لال الزجاج:" 
ا فً بطون األنعام، وحرم علٌهم البحٌرة والساببة، وكانوا ٌزعمون فٌما حرم علٌهم شٌبا مم

أمرهم بذلن فؤمرهم هللا باالستتار،  -أن هللا جل ثناإه  -ٌؤتون من الفحشاء كالتعري وما أشبهه 
 -ما زعموا أن هللا عز وجل حرمه مما لم ٌحرمه، وأن ٌشربوا مما زعموا أن هللا  -وأن ٌؤكلوا 
 .(1)علٌهم شربه، ألن ألبان البحٌرة والساببة كانت عندهم حراما" حرم -جل وعز 
 [، ألوال:َٖٔواَل تُْسِرفُوا{ ]األعراؾ :  وفً لوله تعالى:} 

 .(5)أحدها : ال تسرفوا فً التحرٌم ، لاله السدي
 .(ٓٔ)والثانً : معناه: ال تؤكلوا حراماً فإنه إسراؾ ، لاله ابن زٌد

فً الطعام والشراب. والسرؾ: هو مجاوزة الحد. وهذا معنى لول  والثالث :معناه: ال تسرفوا
 .(ٔٔ)ابن عباس

 .(ٖٔ)، ٌعنً: التخمة(ٕٔ)«أَْصُل ُكّلِ َداٍء البردة»ولد جاء فً الحدٌث : 
 .(ٗٔ)والخامس: معناه: ال تسرفوا فً اإلنفاق . أفاده الماوردي

                                                                                                                                                                               
 .٘( انظر: ؼرٌب المرآن:ٔ)

 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٕ)

 .1ٕٔ/ٕ( النكت والعٌون:ٖ)

 .5ٖ٘/ٕٔ(:صٖٖ٘ٗٔ( أخرجه الطبري)ٗ)

كل ماشبت  »: االختٌال والكبر ، وحدٌث ابن عباس المعروؾ : -بفتح المٌم وكسر الخاء -«المخٌلة»( السرؾ: ) بفتحتٌن ( : وهو اإلسراؾ ، ومجاوزة المصد . و ٘)

 .ٓٗٔ/2، رواه البخاري «، والبس ما شبت ، ما أخطؤتن خلتان : سرؾ ومخٌلة

 .5ٖٗ/ٕٔ(:ص5ٕ٘ٗٔ( أخرجه الطبري)ٙ)

اإلنفاق . "مخٌلة": من الخٌبلء وهو التكبر.  "إسراؾ": هو تجاوز الحد فً كل فعل أو لول واستعماله فً اإلنفاق أشهر من ؼٌره وهو فٌه ٓٗٔ/2( صحٌح البخاري:2)

 زابدا عما ٌنبؽً وٌلٌك.

 .ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕ( معانً المرآن:1)

 .5ٖ٘-ٖٗٓ/ٕٔ(:صٖٔ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)

 .5ٖ٘/ٕٔ(:صٖٖ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)

 .5ٖٗ/ٕٔ(:ص5ٕ٘ٗٔ(، و)ٖٓ٘ٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

الطب عن على. ابن السنى، وأبو نعٌم، وتمام، وابن عساكر عن أبى سعٌد. العمٌلى ولال ( أخرجه )الدارلطنى فى العلل عن أنس. ابن السنى، وأبو نعٌم معا فى ٕٔ)

 منكر عن أبى الدرداء(

( كبلهما فى ترجمة ٖٗٓ، ترجمة 1ٖ/ٕ( وابن عدى )ٔٙٔ، ترجمة ٕٗٓ/ٔ( وأورده ابن حبان فى الضعفاء )51ٙٔ، رلم 5ٔٗ/ٔحدٌث أنس: أخرجه أٌضا: الدٌلمى )

الدمشمى. لال ابن حبان: منكر الحدٌث جدا، ٌروى أشٌاء موضوعة عن الثمات كؤنه المتعمد لها. وابن الجوزى فى العلل المتناهٌة من طرٌك  تمام بن نجٌح األسدى

 ( .ٓٔٔٔ، رلم 2ٙٙ/ٕالدارلطنى )

هذا وهم من المصنؾ فإن الحدٌث البن عباس ال ( : عزا المصنؾ الحدٌث إلى ابن السنى وأبى نعٌم فى الطب، ف1ٕ٘، 1ٔ٘/ٔحدٌث على: لال الؽمارى فى المداوى )

 لعلى.

 (15ٖحكم األلبانً: ضعٌؾ جدا. انظر: ضعٌؾ الجامع)

 ب. ٘ٔٔ/ٔ(البردة: هً التخمة وثمل الطعام على المعدة سمٌت بذلن ألنها تبرد المعدة فبل تستمرئ الطعام. النهاٌة ٖٔ)

 .1ٕٔ/ٕ( انظر: النكت والعٌون:ٗٔ)



ٖٔٗ 
 

أن ٌؤكل ما ال ٌحل أكله مما حرم هللا تعالى أن ٌإكل شًء «: اإلسراؾ» لال الزجاج:" 
منه، أو تؤكل مما أحل لن فوق المصد وممدار الحاجة، فؤعلم هللا عز وجل أنه ال ٌحب من 

 .(ٔ)أسرؾ، ومن لم ٌحببه هللا عز وجل فهو فً النار"
إن هللا ال ٌحب المتجاوزٌن  [، أي:"ٖٔ}ِإناهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)المسرفٌن فً الطعام والشراب وؼٌر ذلن"
 :(ٖ)[، وجهٌنٖٔ}إِناهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وٌحتمل 

 أحدهما : ال ٌحب أفعالهم فً السرؾ .
 والثانً : ال ٌحبهم فً أنفسهم ألجل السرؾ .

 الفوابد:
 وجوب ستر العورة فً الصبلة.  -ٔ
 حرمة اإلسراؾ فً األكل والشرب وفً كل شًء. -ٕ
; }إِناهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْسِرفٌَِن{; لموله تعالى: -أي أن هللا ٌحب  -: إثبات محبة هللا ومن الفوابد -ٖ

فمط; فما  المسرفٌنوجه الداللة: أنه لو كان ال ٌحب أبدا ما صح أن ٌنفً محبته عن 
 انتفت محبته عن هإالء إال وهً ثابتة فً حك ؼٌرهم.

 
 المرآن

ًَ ِلل ِذٌَن آَمنُوا فِ  ْزِق لُْل ِه ِ ال تًِ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه َوالط ٌِّبَاِت ِمَن الّرِ َم ِزٌنَةَ ّللا  ً اْلَحٌَاةِ }لُْل َمْن َحر 
ْنٌَا َخاِلَصةً ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َكذَِلَن نُ  ُل اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم ٌَْعلَُموَن )الدُّ  [ٕٖ({ ]األعراف : ٕٖفَّصِ

 التفسٌر:
لهإالء الجهلة من المشركٌن: َمن الذي حرم علٌكم اللباس الحسن الذي جعله  -أٌها الرسول-لل 

م علٌكم التمتع بالحبلل الطٌب من رزق هللا تعالى؟ لل  أٌها -هللا تعالى زٌنة لكم؟ وَمن الذي حرا
لهإالء المشركٌن: إنا ما أحله هللا من المبلبس والطٌبات من المطاعم والمشارب حك  -الرسول

للذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا ٌشاركهم فٌها ؼٌرهم، خالصة لهم ٌوم المٌامة. مثل ذلن التفصٌل 
ل هللا اآلٌات لموم ٌعلمون ما ٌبٌِّن لهم، وٌفمهون ما ٌمٌز لهم.  ٌفّصِ

ِ الاتًِ أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه{ ]األعراؾ : }لُْل َمْن لوله تعالى:  َم ِزٌنََة َّللاا أٌها -لل  [، أي:"َٕٖحرا
لهإالء الجهلة من المشركٌن: َمن الذي حرم علٌكم اللباس الحسن الذي جعله هللا تعالى  -الرسول

 .(ٗ)زٌنة لكم؟"
ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: لل، ٌا دمحم، لهإالء الجهلة من العرب  لال الطبري:" 

الذٌن ٌتعرون عند طوافهم بالبٌت، وٌحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طٌبات الرزق: من 
 .(٘)حرم، أٌها الموم، علٌكم زٌنة هللا التً خلمها لعباده أن تتزٌنوا بها وتتجملوا بلباسها"

م شٌبًا من المآكل أو المشارب ، والمبلبس  لال ابن كثٌر:"  ٌمول تعالى رًدا على من َحرا
، من تلماء نفسه ، من ؼٌر شرع من هللا : } لُْل { ٌا دمحم ، لهإالء المشركٌن الذٌن ٌحرمون ما 

ِ الاتًِ أَْخَرَج  َم ِزٌنَةَ َّللاا  .(ٙ)ِلِعبَاِدِه{"ٌحرمون بآرابهم الفاسدة وابتداعهم : } َمْن َحرا
ْزِق{ ]األعراؾ :  م علٌكم التمتع  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}َوالطاٌِّبَاِت ِمَن الّرِ وَمن الذي حرا

 .(2)بالحبلل الطٌب من رزق هللا تعالى؟"
ْزِق{ ]األعراؾ :   [، لوالن:ٕٖوفً لوله تعالى: }َوالطاٌِّبَاِت ِمَن الّرِ

                                                             
 .ٖٖٖ/ٕالمرآن:( معانً ٔ)

 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٕ)

 .1ٕٔ/ٕ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)

 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٗ)

 .5ٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:2)



ٔٗٗ 
 

، (ٔ)اإلحرام أكل اللحم والسمن واللبن ، لاله ابن زٌدأحدهما : أنهم كانوا ٌحرمون فً 
 .(ٕ)والسدي

ٌَْرةُ والساببة التً حرموها على أنفسهم ، لاله ابن عباس ، (ٗ)، والحسن(ٖ)والثانً : أنها البَح
 .(٘)ولتادة

ٌَامَ  ْنٌَا َخاِلَصًة ٌَْوَم اْلِم ٌَاةِ الدُّ ًَ ِللاِذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَح [، ِٕٖة{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}لُْل ِه
لهإالء المشركٌن: إنا ما أحله هللا من المبلبس والطٌبات من المطاعم  -أٌها الرسول-لل  أي:"

 .(ٙ)والمشارب حك للذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا ٌشاركهم فٌها ؼٌرهم، خالصة لهم ٌوم المٌامة"
خالصة لهم ٌوم ؼٌر خالصة لهم، ألن المشركٌن شركاإهم فٌها  لال الزمخشري:أي:"

 .(2)المٌامة ال ٌشركهم فٌها أحد"
أي : هً مخلولة لمن آمن باهلل وعبده فً الحٌاة الدنٌا ، وإن شركهم فٌها  لال ابن كثٌر:" 

الكفار حًسا فً الدنٌا ، فهً لهم خاصة ٌوم المٌامة ، ال ٌَْشَركهم فٌها أحد من الكفار ، فإن الجنة 
 .(1)محّرمة على الكافرٌن "

هً للمإمنٌن خالصة فً اآلخرة ال ٌشاركهم فٌها الكفار، فؤما فً الدنٌا فمد  الحسن:" لال 
 .(5)شاركوهم"

ٌخلص هللا الطٌبات فً اآلخرة للذٌن آمنوا، ولٌس للمشركٌن منها  لال ابن عباس:" 
 .(ٓٔ)شًء"

 .(ٔٔ)الزٌنة تخلص ٌوم المٌامة لمن آمن الٌوم فً الدنٌا" لال عكرمة:" 
 فً لوله:"}لل هً للذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا خالصة ٌوم المٌامة{، لال:عن الضحان،  

 .(ٕٔ)الٌهود والنصارى ٌشاركونهم فً هذه الدنٌا، وهً للذٌن آمنوا خالصة ٌوم المٌامة"
من عجل اإلٌمان فً الدنٌا خلصت له كرامة هللا ٌوم المٌامة، ومن ترن  لال لتادة:" 

 .(ٖٔ)نه كرامة اآلخرة ثم لمً هللا ال عذر له"اإلٌمان فً الدنٌا نزع هللا م
 .(ٗٔ)، بالنصب على الحال، وبالرفع على أنها خبر بعد خبر«خالصة»ولرئ: 

ُل اآْلٌَاِت ِلَمْوٍم ٌَْعلَُموَن{ ]األعراؾ :  مثل ذلن  [، أي:"ٕٖلوله تعالى:}َكذَِلَن نَُفّصِ
ل هللا اآلٌات لموم ٌعلمون ما ٌبٌِّن لهم، و  .(٘ٔ)ٌفمهون ما ٌمٌز لهم"التفصٌل ٌفّصِ

ٌمول تعالى ذكره: كما بٌنت لكم الواجب علٌكم فً اللباس والزٌنة،  لال الطبري:"
والحبلل من المطاعم والمشارب والحرام منها، ومٌزت بٌن ذلن لكم، أٌها الناس، كذلن أبٌن 
جمٌع أدلتً وحججً، وأعبلم حبللً وحرامً وأحكامً، لموم ٌعلمون ما ٌبٌن لهم، وٌفمهون ما 

 .(ٙٔ)ٌمٌز لهم"

                                                             
 .5ٖٙ/ٕٔ(:صٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٖٙ/ٕٔ(:صٖٗ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .51ٖ/ٕٔ(:ص5ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .5ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .51ٖ/ٕٔ(:ص1ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٙ)

 .ٔٓٔ/ٕالكشاؾ: (2)
 .1ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .1ٙٗٔ/٘(:ص1ٖٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .1ٙٗٔ/٘(:ص1ٗٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .5ٙٗٔ/٘(:ص1ٗٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٙٗٔ/٘(:ص1ٗٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .1ٙٗٔ/٘(:ص1ٕٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗٔ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:٘ٔ)

 .ٕٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)



ٔٗ٘ 
 

 .(ٔ)له:}كذلن نفصل اآلٌات{، نبٌن اآلٌات"عن لتادة: "لو
 .(ٕ)كذلن ٌعنً: هكذا" لال سعٌد بن جبٌر:"

 الفوابد:
 .ٔاإلنكار الشدٌد على من ٌحرم ما أحل هللا من الطٌبات كبعض المتنطعٌن -ٔ
المستلذات من الطعام والشراب والمزٌنات من الثٌاب وؼٌرها المإمنون أولى بها من ؼٌرهم  -ٕ

العمل، وٌبذلون الجهد الستخراجها واالنتفاع بها. بخبلؾ أهل الجهاالت فإنهم  ألنهم ٌحسنون
عمً ال ٌبصرون وممعدون ال ٌتحركون. وإن لٌل العكس هو الصحٌح فإن أمم الكفر وأوربا 
وأمرٌكا هً التً تمدمت صناعٌا وتمتعت بما ٌتمتع به المإمنون؟ فالجواب: أن المإمنٌن 

لعدوا عن اإلنتاج واالختراع بإفساد أعدابهم لهم عمولهم وعمابدهم، صرفوا عن العلم والعمل وأ
فعولوهم عن العمل مكرا بهم وخداعا لهم. والدلٌل أن المإمنٌن لما كانوا كاملٌن فً إٌمانهم 
كانوا أرلى األمم وأكملها حضارة وطهارة ولوة وإنتاجا مع أن اآلٌة تمول } ... لموم ٌعلمون{ 

 علم فبل إنتاج وال اختراع وال حضارة.فإذا حل الجهل محل ال
 

 المرآن
ٌِْر اْلَحّكِ َوأَْن  ًَ بِغَ ثَْم َواْلبَْغ ًَ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن َواإْلِ َم َرّبِ ِ }لُْل إِن َما َحر  تُْشِركُوا بِاّلِل 

 ِ ْل بِِه سُْلَطانًا َوأَْن تَمُولُوا َعلَى ّللا   [ٖٖ({ ]األعراف : َٖٖما اَل تَْعلَُموَن )َما لَْم ٌُنَّزِ
 التفسٌر:

م هللا المبابح من األعمال، ما كان منها ظاهًرا، وما  -أٌها الرسول-لل  لهإالء المشركٌن: إنما َحرا
م المعاصً كلها، وِمن أعظمها االعتداء على الناس، فإن ذلن مجانب للحك،  كان خفًٌّا، وَحرا

م أن تعبدوا مع هللا  ل به دلٌبل وبرهاًنا، فإنه ال حجة لفاعل ذلن، وحرا تعالى ؼٌره مما لم ٌُنَّزِ

م أن تنسبوا إلى هللا تعالى ما لم ٌشرعه افتراًء وكذبًا، كدعوى أن هلل ولًدا، وتحرٌم بعض  وحرا
 الحبلل من المبلبس والمآكل.

ًَ اْلفََواِحَش َما َظَهَر مِ لوله تعالى:  َم َرّبِ [، ْٖٖنَها َوَما بََطَن{ ]األعراؾ : }لُْل ِإناَما َحرا
م هللا المبابح من األعمال، ما كان منها  -أٌها الرسول-لل  أي:" لهإالء المشركٌن: إنما َحرا

ًٌّا"  .(ٖ)ظاهًرا، وما كان خف
ي ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم: لل، ٌا دمحم، لهإالء المشركٌن الذٌن  لال الطبري:"

البٌت، وٌحرمون أكل طٌبات ما أحل هللا لهم من رزله: أٌها الموم، ٌتجردون من ثٌابهم للطواؾ ب
إن هللا لم ٌحرم ما تحرمونه، بل أحل ذلن لعباده المإمنٌن وطٌبه لهم، وإنما حرم ربً المبابح 
من األشٌاء وهً}الفواحش{ ، }ما ظهر منها{، فكان عبلنٌة، }وما بطن{، منها فكان سرا فً 

 .(ٗ)خفاء"
ًَ اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن{ ]األعراؾ : وفً لوله   َم َربِّ [، ٖٖتعالى:}لُْل إِناَما َحرا

 :(٘)وجوه
 .(2)، واختاره الطبري"(ٙ)أحدها : أن ذلن عام فً جمٌع الفواحش سرها وعبلنٌتها ، لاله لتادة

نٌت ، }وما بطن{: ذوات ، }ما ظهر منها{ : ذوات الحواأن الفواحش : الزنى خاصة والثانً :
 .(ٖ)، والسدي(ٕ)، والضحان(ٔ)، والحسن(1)االستسرار ، لاله ابن عباس

                                                             
 .5ٙٗٔ/٘(:ص1ٗٓ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .5ٙٗٔ/٘(:ص1ٗٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٖ)

 .ٕٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5ٕٔ/ٕٔ(:صٖٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٔ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٔ/ٕٔ(:صٕٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
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}ما ظهر{، جمٌع بٌن األختٌن ، وتزوٌج الرجل امرأة أبٌه أن الفواحش : الزنى خاصة،  والثالث:
 .(ٗ)من بعده، }وما بطن{، الزنى. لاله مجاهد

 .(٘)نكاح امرأة األب"علً بن حسٌن:، لال:"}ما بطن{: وروي عن  
-}ما ظهر منها{،: نكاح األمهات والبنات. وما بطن: الزنا. وهو مروي عن ابن عباس  والرابع:

 ، نحو ذلن فً تفسٌره:}ماظهر منها{.(2) . وروي عن عن سعٌد بن جبٌر(ٙ)-أٌضا
 .(1)أٌضا-والخامس : أن }ما ظهر منها{ :الخمر ، }وما بطن{: الزنى ، وهو مروي الضحان

 ما ظهر منها:الظلم، ٌعنً: ظلم الناس، }وما بطن{ من الفواحش: الزنا والسرلة. والسادس:
 .(5)وهذا لول عكرمة 

. وهذا لول  }وما بطن{، الزنىوالسابع: }ما ظهر منها{: العري، وكانوا ٌطوفون بالبٌت عراة، 
 .(ٔٔ)، والزهري(ٓٔ)مجاهد

ا بطن{ منها اعتماد الملوب. وهذا لول سهل : أن }ما ظهر منها{ أفعال الجوارح ، }وموالثامن
 .(ٖٔ)، وذكره الماوردي(ٕٔ)التستري
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌِْر اْلَحّكِ ًَ بَِؽ ثَْم َواْلبَْؽ م المعاصً كلها،  [، أي:"ٖٖ} َواإْلِ وَحرا

 .(ٗٔ)واالعتداء على الناس"
والبؽً على  لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إنما حرم ربً الفواحش مع اإلثم 
 .(٘ٔ)الناس"

لال الشوكانً:" }والبؽً بؽٌر الحك{، أي: الظلم المجاوز للحد، وأفرده بالذكر بعد   
}َوٌَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْؽًِ{ ]النحل :  دخوله فٌما لبله لكونه ذنبا عظٌما كموله:

5ٓ"](ٔٙ). 
  ًَ ثَْم َواْلبَْؽ ٌِْر اْلَحّكِ{ ]األعراؾ :  وفً لوله تعالى:} َواإْلِ  [، وجوه:ٖٖبِؽَ

 أحدها : أن }اإلثم{: الخٌانة فً األمور ، }والبؽً{: التعدي فً النفوس .
 :(1ٔ)، }والبؽً{ : السكر ، لال الشاعر(2ٔ)والثانً : أن }اإلثم{: الخمر، لاله الحسن

 شربت اإلثم حتى َضلا عملً               كذان اإلثم تذهب بالعمول
 .(5ٔ)وسمً الخمر باإلثم ، والسكر بالبؽً لحدوثه عنهما 

                                                                                                                                                                               
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .5ٕٔ/ٕٔ(:صٔٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٕٔ(:صٓٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٕٔ(:ص٘ٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٕ، و)ٙٔٗٔ/٘(:ص1ٓٙ2انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 اه دون ذكر اإلسناد.. حكٙٔٗٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (2)
 .ٕٕٓ/ٕٔ(:صٙٗٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٗ، و)ٙٔٗٔ/٘(:ص1ٓٙ5انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٕٔ(:صٔ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٕ، و)ٙٔٗٔ/٘(:ص1ٓ2ٓانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .ٖٙانظر: تفسٌر التستري: (ٕٔ)
 .1ٙٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .]بتصر بسٌط[ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٗٔ)

 .ٖٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 .5ٕٕ/ٕفتح المدٌر: (ٙٔ)
 .ٖٕٔ/ٗانظر: الكشؾ والبٌان: (2ٔ)
/ ٕ) البحر وفً ،"إثم" العروس وتاج ،(ٔٙٔ/ ٘ٔ) اللؽة وتهذٌب ،"إثم( "ٕٔ/ ٙ) العرب لسان فً نسبة ببل(1ٔ)

 .وؼٌرهم( 25ٗ/ ٔ) المصون والدر ،(2٘ٔ
 .ٕٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5ٔ)
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، (ٔ)}اإلثم{: المعصٌة ، }والبؽً{: االستطالة على الناس. وهذا لول مجاهدوالثالث:أن 
 .(ٖ)، واختٌار الطبري(ٕ)والسدي
أنه الخطاٌا المتعلمة بالفاعل نفسه ، « اإلثم»وحاصل ما فُّسر  به  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)عدي إلى الناس ، فحرم هللا هذا وهذا"هو الت« البؽً»و
ْل بِِه سُْلَطاًنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ِ َما لَْم ٌُنَّزِ م أن  [، أي:"ٖٖ}َوأَْن تُْشِركُوا بِاَّللا وحرا

ل به دلٌبل وبرهاًنا"  .(٘)تعبدوا مع هللا تعالى ؼٌره مما لم ٌُنَّزِ
 .(ٙ)أي : تجعلوا له شرٌكا فً عبادته لال ابن كثٌر:" 
لال الشوكانً:" أي: وأن تجعلوا هللا شرٌكا لم ٌنزل علٌكم به حجة. والمراد التهكم   

 .(2)بالمشركٌن، ألن هللا ال ٌنزل برهانا بؤن ٌكون ؼٌره شرٌكا له"
ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  م أن تنسبوا  [، أي:"ٖٖ}َوأَْن تَمُولُوا َعلَى َّللاا وحرا

 .(1)إلى هللا تعالى ما لم ٌشرعه افتراًء وكذًبا"
أي : وأن تمولوا علٌه من االفتراء والكذب من دعوى أن له ولًدا ونحو  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)ذلن ، مما ال علم لكم به"
. (ٓٔ)لفً تحرٌم الحرث واألنعام ]واأللبان والثٌاب [، فً لول ممات لال البؽوي:أي:" 

 .(ٔٔ)ولال ؼٌره: هو عام فً تحرٌم المول فً الدٌن من ؼٌر ٌمٌن"
لال الشوكانً:"هذا مثل ما كانوا ٌنسبون إلى هللا سبحانه من التحلٌبلت والتحرٌمات   

 .(ٕٔ)التً لم ٌؤذن بها"
 الفوابد:
بٌان أصول المفاسد وهً الفواحش وما ذكر بعدها إلى }.....وأن تمولوا على هللا ما ال   -ٔ

 تعلمون{ .

 ذكرت هذه المفاسد بطرٌك التدلً آخرها أخطرها وهكذا أخفها أولها.  -ٕ
 لال: تحرٌم الفتوى ببل علم; فإن المفتً ٌمول على هللا، وٌعبر عن شرع هللا; ومن الفوابد -ٖ

 [.ٖٖتعالى: } وأن تمولوا على هللا ما ال تعلمون{ ]األعراؾ: 
 والمول على هللا سبحانه وتعالى ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام:

المسم األول: أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن هللا لاله; هذا جابز; وٌصل إلى  -
 حد الوجوب إذا دعت الحاجة إلٌه.

هللا لال خبلفه; فهذا حرام; وهذا المسم الثانً: أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن  -
 أشد األلسام لما فٌه من محادة هللا.

 المسم الثالث: أن ٌمول على هللا ما ال ٌعلم أن هللا لاله; وهذا حرام أٌضا. -
فصار المول على هللا حراما فً حالٌن; إحداهما: أن ٌمول على هللا ما ال ٌعلم أن هللا 

 على هللا ما ٌعلم أن هللا لال خبلفه.لاله، أم لم ٌمله; والثانٌة: أن ٌمول 
 المرآن

                                                             
 .ٖٓٗ/ٕٔ(:صٖ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕٔ(:صٕ٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٓٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:٘)

 .5ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕٕ/ٕفتح المدٌر: (2)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:1)

 .5ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٖٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٕٕٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .5ٕٕ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
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ٍة أََجٌل فَِإذَا َجاَء أََجلُُهْم اَل ٌَْستَؤِْخُروَن َساَعةً َواَل ٌَْستَْمِدُموَن )  [ٖٗ({ ]األعراف : ٖٗ}َوِلكُّلِ أُم 
 التفسٌر:

لحلول ولت  -علٌهم الصبلة والسبلم-ولكل جماعة اجتمعت على الكفر باهلل تعالى وتكذٌب رسله 
 العموبة بهم، فإذا جاء الولت الذي ولاته هللا إلهبلكهم ال ٌتؤخرون عنه لحظة، وال ٌتمدمون علٌه.

ٍة أََجٌل{ ]األعراؾ :   لكل أمة كذبت رسلها مدة  [، أي:"ٖٗلوله تعالى:}َوِلكُّلِ أُما
 .(ٔ)مضروبة لهبلكها"

، ورد نصابحهم، ٌمول: ولكل جماعة اجتمعت على تكذٌب رسل هللا لال الطبري:" 
والشرن باهلل، مع متابعة ربهم حججه علٌهم ولت لحلول العموبات بساحتهم، ونزول المثبلت بهم 

 .(ٕ)على شركهم"
وعٌد ألهل مكة بالعذاب النازل فً أجل معلوم عند هللا كما نزل  لال الزمخشري:هذا" 
 .(ٖ)باألمم"

فً أجل معلوم عند هللا كما نزل هذا وعٌد ألهل مكة بالعذاب النازل لال أبو حٌان:" 
 .(ٗ)باألمم، أي: أجل مإلت لمجًء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فؤنتم أٌتها األمة كذلن"

ةٍ  لال ابن كثٌر:}   .(٘)": أي:" لرن وجٌل{أُما
 .(ٙ)أي: ولت مإلت" أََجٌل{، }لال المرطبً:" 
 [، أي:"ٌَْٖٗستَؤِْخُروَن َساَعةً َواَل ٌَْستَْمِدُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم اَل  

 .(2)فإذا جاء الولت الذي ولاته هللا إلهبلكهم ال ٌتؤخرون عنه لحظة، وال ٌتمدمون علٌه"
ٌمول: فإذا جاء الولت الذي ولته هللا لهبلكهم، وحلول العماب بهم ال  لال الطبري:" 

، وال ٌمتعون بالحٌاة فٌها عن ولت هبلكهم وحٌن حلول أجل فنابهم، ٌتؤخرون بالبماء فً الدنٌا
ساعة من ساعات الزمان، وال ٌتمدمون بذلن أٌضا عن الولت الذي جعله هللا لهم ولتا 

 .(1)للهبلن"
 .(5)"أي : مٌماتهم الممدر لهم {"أََجلُُهمْ لال ابن كثٌر:} 
ولال }ساعة{، ألنها ألل األولات فً استعمال الناس. ٌمول المستعجل  لال الزمخشري:" 

 .(ٓٔ)لصاحبه: فً ساعة، ٌرٌد ألصر ولت وألربه"
أي: الولت المعلوم عند هللا عز وجل،ال ٌستؤخرون عنه ساعة  {"أََجلُُهمْ لال المرطبً: } 

وال ألل من ساعة، إال أن الساعة خصت بالذكر ألنها ألل أسماء األولات، وهً ظرؾ زمان. 
وال ٌستمدمون فدل بهذا على أن الممتول إنما ٌمتل بؤجله. وأجل الموت هو ولت الموت، كما أن 

ت به شً فهو أجل له. وأجل اإلنسان هو الولت الذي أجل الدٌن هو ولت حلوله. وكل شً ول
ٌعلم هللا أنه ٌموت الحً فٌه ال محالة وهو ولت ال ٌجوز تؤخٌر موته عنه، ألمن حٌث إنه لٌس 
ممدورا تؤخٌره. ولال كثٌر من المعتزلة إال من شذ منهم: إن الممتول مات بؽٌر أجله الذي 

ألن الممتول لم ٌمت من أجل لتل ؼٌره له، بل من ضرب له، وإنه لو لم ٌمتل لحًٌ. وهذا ؼلط، 
أجل ما فعله هللا من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن لٌل: فإن مات بؤجله فلم تمتلون ضاربه 
وتمتصون منه؟. لٌل له: نمتله لتعدٌه وتصرفه فٌما لٌس له أن ٌتصرؾ فٌه، ال لموته وخروج 

                                                             
 .ٕٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)

 .٘ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .٘ٗ/٘( البحر المحٌط:ٗ)

 .5ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٕٕٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:2)

 .٘ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٓٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٔٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٓٔ)
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تعدي من ؼٌر لصاص ألدى ذلن إلى الفساد الروح إذ لٌس ذلن من فعله. ولو ترن الناس وال
 .(ٔ)ودمار العباد. وهذا واضح "

سعٌد بن أبً عروبة لال: "كان الحسن ٌمول: ما أحمك هإالء الموم! ٌمولون: اللهم عن 
 .(ٕ)أطل عمره، وهللا ٌمول: }فإذا جاء أجلهم ال ٌستؤخرون ساعة وال ٌستمدمون{"

 .(ٖ)«فإذا جاء آجالهم»ولرئ: 
 الفوابد:
أن للموت أجبل محددا، وأن هللا هلالج لج أجل لكل مخلوق أجبل، وأن نفسا لن تموت إال بإذن  -ٔ

هللا كتابا مإجبل، فإذا انمضى األجل فلٌس إال الموت ولٌس منه فوت، لال هللا تعالى: 
[، ٖٗ}ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال ٌستؤخرون ساعة وال ٌستمدمون{ ]األعراؾ: 

مد انتهى أجله المسمى له لال هللا تعالى: }لل لو كنتم فً بٌوتكم لبرز وإن مات أو لتل ف
[، ولال تعالى: }أٌنما تكونوا ٗ٘ٔالذٌن كتب علٌهم المتل إلى مضاجعهم{ ]آل عمران: 

 [.21ٌدرككم الموت ولو كنتم فً بروج مشٌدة{ ]النساء: 
األمة أو أكثر أفرادها أن أجل األمم كؤجل األفراد ٌتم الهبلن عند انتظام المرض كامل  -ٕ

 كما ٌهلن الفرد عندما ٌستشري المرض فً كامل جسمه.
 
 المرآن

ٌْكُْم آٌَاتًِ فََمِن ات مَى َوأَْصلََح فاََل َخْوٌف  وَن َعلَ ا ٌَؤْتٌَِن كُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم ٌَمُصُّ ٌِْهْم َواَل }ٌَا بَنًِ آَدَم إِم  َعلَ
 [ٖ٘({ ]األعراف : ٖ٘هُْم ٌَْحَزنُوَن )

 التفسٌر:
ٌا بنً آدم إذا جاءكم رسلً من ألوامكم، ٌتلون علٌكم آٌات كتابً، وٌبٌنون لكم البراهٌن على 

صدق ما جاإوكم به فؤطٌعوهم، فإنه من اتمى سخطً وأصلح عمله فبل خوؾ علٌهم ٌوم المٌامة 
 من عماب هللا تعالى، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا.

ٌْكُْم آٌَاتًِ{ ]األعراؾ : }لوله تعالى:  ا ٌَؤِْتٌَناكُْم ُرسٌُل ِمْنكُْم ٌَمُصُّوَن َعلَ [، ٌَٖ٘ا بَنًِ آَدَم إِما
ٌا بنً آدم إذا جاءكم رسلً من ألوامكم، ٌتلون علٌكم آٌات كتابً، وٌبٌنون لكم البراهٌن  أي:"

 .(ٗ)على صدق ما جاإوكم به"
 .(٘) ، بالتاء«تؤتٌنكم»ولرئ:  
فمن اتمى منكم ربه بفعل  [، أي:"ٖ٘}فََمِن اتامَى َوأَْصلََح{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  

 .(ٙ)الطاعات وترن المحرمات وأصلح عمله"
لال الطبري: "ٌمول: فمن آمن منكم بما أتاه به رسلً مما لص علٌه من آٌاتً وصدق، 

لسان رسوله، وأصلح أعماله واتمى هللا فخافه بالعمل بما أمره به واالنتهاء عما نهاه عنه على 
 .(2)التً كان لها مفسدا لبل ذلن من معاصً هللا بالتحوب منها "

"فهم الذٌن اتموا هللا فً أمره ونهٌه وحدوده ، فماموا بها على ما كلفهم «: المتمون»فؤما 
 .(1)المٌام بها خشٌة منهم له ، ووجبل منهم من عمابه"

                                                             
 .ٕٕٓ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .2ٔٗٔ/٘(:ص1ٕٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٗ)

 .ٕٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (٘)
 .ٕٔٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:ٗ٘ٔ( انظر: التفسٌر المٌسر:ٙ)

 .ٙٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٙ/٘( تفسٌر الطبري: 1)
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على علم وبصٌرة; وما أحسن ما لاله بعضهم: التموى هً المٌام بطاعة هللا «: التموى»و  
أن تعمل بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا، وأن تترن ما نهى هللا على نور من هللا 

 .(ٔ)تخشى عماب هللا
روي "عن ابن عباس :}المتمٌن{، أي: الذٌن ٌحذرون من هللا عموبته وترن ما ٌعرفون   

 .(ٕ)بتصدٌك ما جاء منه"من الهوى، وٌرجون رحمته، 
 .(ٖ)عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: "}وأصلح{، ٌعنً: العمل"

ٌِْهْم َواَل هُْم ٌَْحَزنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فبل خوؾ علٌهم  [، أي:"ٖ٘}فَبَل َخْوٌؾ َعلَ
 .(ٗ)ٌوم المٌامة من عماب هللا تعالى، وال هم ٌحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنٌا"

لال الطبري: " ٌمول: فبل خوؾ علٌهم ٌوم المٌامة من عماب هللا إذا وردوا علٌه = )وال هم 
ٌحزنون( ، على ما فاتهم من دنٌاهم التً تركوها، وشهواتهم التً تجنبوها، اتباعا منهم لنهً هللا 

 .(٘)عنها، إذا عاٌنوا من كرامة هللا ما عاٌنوا هنالن"
}وال هم ٌحزنون{، ٌعنً: ، "(ٙ)هم{، ٌعنً: فً اآلخرة"عن سعٌد بن جبٌر:"}فبل خوؾ علٌ

 .(2)ال ٌحزنون للموت"
 الفوابد:
 لطع حجة بنً آدم بإرسال الرسل إلٌهم.  -ٔ
 أول ما ٌبدأ به فً باب التموى الشرن بؤن ٌتخلى عنه اإلنسان المإمنٌن أوال.  -ٕ
 لها.اإلصبلح ٌكون باألعمال الصالحة التً شرعها هللا مزكٌة للنفوس مطهرة  -ٖ
 أن التموى تحمل على طاعة هللا بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه. :ومنها -ٗ

 
 المرآن

({ ]األعراف ٖٙ}َوال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها أُولَئَِن أَْصَحاُب الن اِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن )
 :ٖٙ] 

 التفسٌر:
حٌد هللا، واستعلَوا عن اتباعها، أولبن أصحاب النار ماكثٌن والكفار الذٌن كذابوا بالدالبل على تو

 فٌها، ال ٌخرجون منها أبًدا.
والكفار الذٌن  [، أي:"ٖٙ}َوالاِذٌَن َكذابُوا ِبآٌَاِتنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)كذابوا بالدالبل على توحٌد هللا، واستعلَوا عن اتباعها"
ٌمول جل ثناإه: وأما من كذب بإٌتاء رسلً التً أرسلتها إلٌه، وجحد  الطبري:"لال  

 .(5)توحٌدي، وكفر بما جاء به رسلً، واستكبر عن تصدٌك حججً وأدلتً"
هم الكفار الذٌن خلمهم هللا للنار وخلك النار لهم، فزالت عنهم الدنٌا  لال ابن عباس:" 

 .(ٓٔ)وحرمت علٌهم الجنة"
أولبن  [، أي:"ٖٙولَبَِن أَْصَحاُب النااِر هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]األعراؾ : }أُ لوله تعالى: 

 .(ٔ)أصحاب النار ماكثٌن فٌها"
                                                             

 . 5ٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)

 .٘٘ٗ/ٕ(:صٕٙٓٗ( تفسٌر ابن ابً حاتم)ٕ)

 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٕٗ5أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٗ)

 .ٙٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
". وروي عن مماتل بن حٌان نحو ذلن . لال ابن ابً حاتم:"2ٕٗٔ/٘(:ص1ٖٗٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)

 . حكاه دون ذكر اإلسناد. 2ٕٗٔ/٘تفسٌر ابن ابً حاتم: انظر:
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٖٗٔأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:1)

 .2ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٕٗٔ/٘(:ص1ٖٕٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
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 .(ٕ)ٌمول: هم فً نار جهنم ماكثون، ال ٌخرجون منها أبدا" لال الطبري:" 
 .(ٖ)فهم أصحاب النار ٌعذبون فٌها" لال أبو مالن:" 

االلتران بالشًء فً حالة ما، فً زمن ما، فإن كانت لال ابن عطٌة: " والصحبة 
المبلزمة والخلطة فهو كمال الصحبة، وهكذا هً صحبة أهل النار لها، وبهذا المول ٌنفن 
الخبلؾ فً تسمٌة الصحابة رضً هللا عنهم إذ مراتبهم متباٌنة، أللها االلتران فً اإلسبلم 

 .(ٗ)والزمن، وأكثرها الخلطة والمبلزمة"
 .(٘)ال ٌخرجون منها أبًدا" [، أي:"ٖٙ}هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  
 .(ٙ)ٌمول: ال ٌخرجون منها أبدا" لال الطبري:" 
 .(2)أي: خالدا أبدا ال انمطاع له" لال ابن عباس:" 
 .(1)ٌعنً: ال ٌموتون" لال سعٌد بن جبٌر:" 
لال ابن عثٌمٌن: " أي ماكثون; والمراد بذلن المكث، الدابم األبدي; ودلٌل ذلن ثبلث  

آٌات فً كتاب هللا; آٌة فً النساء، وآٌة فً األحزاب، وآٌة فً الجن; أما آٌة النساء فموله تعالى: 
ن فٌها }إن الذٌن كفروا وظلموا لم ٌكن هللا لٌؽفر لهم وال لٌهدٌهم طرٌما * إال طرٌك جهنم خالدٌ

[; وأما آٌة األحزاب فموله تعالى: }إن هللا لعن الكافرٌن وأعد لهم 5ٙٔ، 1ٙٔأبدا{ ]النساء: 
[; وأما آٌة الجن فموله تعالى: }ومن ٌعص هللا ٘ٙ، ٗٙسعٌرا * خالدٌن فٌها أبدا{ ]األحزاب: 

 .(5)[ "ٖٕورسوله فإن له نار جهنم خالدٌن فٌها أبدا{ ]الجن: 
 .(ٓٔ)، أنه لال: "المخلدون فً النار فً توابٌت من حدٌد مطبمة"وروي عن أنس مرفوعا

 الفوابد:
أن التكذٌب كاالستكبار كبلهما مانع من التموى والعمل الصالح. ولذا أصحابهما هم  -ٔ

 أصحاب النار.

 .أبد اآلباد جهنم خالدون فً النارومن فوابد اآلٌة: أن أهل  -ٕ
خالدون{: حكم المرآن بالخلود األبدي على لوله تعالى: }أولبن أصحاب النار هم فٌها أن  -ٖ

الكفار، إذ ٌرى أهل السنة والجماعة بؤنه ال ٌبمى فً النار إال من حكم علٌه المرآن 
بالخلود األبدي وهم الكفار، ولد استدل العلماء بآٌات وأحادٌث عدٌدة جدا على لولهم 

ه األدلة التً سالوها بخروج العصاة من أهل اإلٌمان من النار بعدما ردوا على معظم هذ
بآٌات كثٌرة جدا منها لوله تعالى: }إن هللا ال ٌؽفر أن ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن لمن 

[، وكذلن بؤحادٌث الشفاعة 1ٌٗشاء ومن ٌشرن باهلل فمد افترى إثما عظٌما{ ]النساء: 
  .الكثٌرة التً تبٌن أن هللا تعالى ٌخرج من النار من ٌشاء من العصاة المسلمٌن

 
 المرآن

ِ َكِذبًا أَْو َكذ َب بِآٌَاتِِه أُولَئَِن ٌَنَالُُهْم نَِصٌبُُهْم ِمَن اْلِكتَ  ِن اْفتََرى َعلَى ّللا  اِب َحت ى إِذَا }فََمْن أَْظلَُم ِمم 
ِ لَالُوا  ٌَْن َما كُْنتُْم تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن ّللا  َضلُّوا َعن ا َوَشِهُدوا َعلَى َجاَءتُْهْم ُرسُلُنَا ٌَتََوف ْونَُهْم لَالُوا أَ

 [7ٖ({ ]األعراف : 7ٖأَْنفُِسِهْم أَن ُهْم َكانُوا َكافِِرٌَن )

                                                                                                                                                                               
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:ٔ)

 .2ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٖٗٔ/٘(:ص1ٖٖٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٕٖٔ/ ٔ: الوجٌز المحرر(ٗ)
 .ٗ٘ٔ( التفسٌر المٌسر:٘)

 .2ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٖٗٔ/٘(:ص1ٖٗٗأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٖٗٔ/٘(:ص1ٖٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٔٗٔ/ ٔ: عثٌمٌن ابن سٌرتف (5)
 .5ٗ/ ٔ ص(: ٕٖٗ) حاتم أبً ابن أخرجه(ٓٔ)
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 التفسٌر:
ال أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا تعالى الكذب، أو كذاب بآٌاته المنزلة، أولبن ٌصل إلٌهم 

لن الموت وأعوانه حظُّهم من العذاب مما كتب لهم فً اللوح المحفوظ، حتى إذا جاءهم م
ٌمبضون أرواحهم لالوا لهم: أٌن الذٌن كنتم تعبدونهم من دون هللا من الشركاء واألولٌاء واألوثان 
لٌخلِّصوكم مما أنتم فٌه؟ لالوا: ذهبوا عنا، واعترفوا على أنفسهم حٌنبذ أنهم كانوا فً الدنٌا 

 جاحدٌن مكذبٌن وحدانٌة هللا تعالى.
 سبب النزول:

عن عكرمة لال: "لال النضر وهو من بنً عبد الدار: إذا كان ٌوم المٌامة شفعت لً 
ٌَاتِِه{البلت، فؤنزل هللا تعالى:  ِ َكِذبًا أَْو َكذاَب بِآ ِن اْفتََرى َعلَى َّللاا  .(ٔ)"}فََمْن أَْظلَُم ِمما

ِ َكِذبًا أَ لوله تعالى:  ِن اْفتََرى َعلَى َّللاا  [، أي:"2ْٖو َكذاَب بِآٌَاتِِه{ ]األعراؾ : }فََمْن أَْظلَُم ِمما
 .(ٕ)ال أحد أشد ظلًما ممن اختلك على هللا تعالى الكذب، أو كذاب بآٌاته المنزلة"

ٌمول تعالى ذكره: فمن أخطؤ فعبل وأجهل لوال وأبعد ذهابا عن الحك  لال الطبري:" 
شة: إن هللا أمرنا بها، أو كذب والصواب ممن اختلك على هللا زورا من المول، فمال إذا فعل فاح

 .(ٖ)بؤدلته وأعبلمه الدالة على وحدانٌته ونبوة أنبٌابه، فجحد حمٌمتها ودافع صحتها"
أولبن ٌصل إلٌهم  [، أي:"2ٖ}أُولَبَِن ٌَنَالُُهْم َنِصٌبُُهْم ِمَن اْلِكتَاِب{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"حظُّهم من العذاب مما كتب لهم فً اللوح المحفوظ
ٌمول: من فعل ذلن، فافترى على هللا الكذب وكذب بآٌاته ]أولبن[ ٌصل  لال الطبري:" 

 .(٘)إلٌهم حظهم مما كتب هللا لهم فً اللوح المحفوظ"
[، على 2ٖ}أُوَلبَِن ٌَنَالُُهْم نَِصٌبُُهْم ِمَن اْلِكتَاِب{ ]األعراؾ : لوله تعالى:واختلؾ فً  

 وجوه:

 .(1)، وأبو صالح(2)، والسدي(ٙ)الذي أعده لمن أشرن ، لاله الحسنأحدها : هو عذاب هللا 
، (ٔٔ)، وسعٌد(ٓٔ)، ومجاهد(5)والثانً : ما سبك لهم من الشماء والسعادة ، لاله ابن عباس

 .(ٕٔ)وعطٌة
والثالث : نصٌب من كتابهم الذي كتبنا لهم أو علٌهم بؤعمالهم التً عملوها فً الدنٌا من خٌر أو 

 أٌضا.  (ٙٔ)، ومجاهد(٘ٔ)، وهو مروي عن ابن عباس(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)الضحانشر ، لاله 
، وابن (2ٔ)والرابع : نصٌبهم مما كتب لهم من العمر والرزق والعمل ، لاله الربٌع بن أنس

 .(ٔ)، والمرظً(1ٔ)زٌد
                                                             

 .2ٖٗٔ/٘(:ص1ٖٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٗ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٓٗ/ٕٔ(:ص1٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٓٗ/ٕٔ(:ص2٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .1ٓٗ/ٕٔ(:ص٘٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓٔٗ/ٕٔ(:ص2ٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٓٔٗ-5ٓٗ/ٕٔ(:ص2ٙ٘ٗٔ)-(ٖٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .5ٓٗ/ٕٔ(:صٔٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٓٔٗ/ٕٔ(:ص1ٙ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٕٔ(:ص21٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٔٔٗ/ٕٔ(:ص22٘ٗٔ)-(2٘٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٔٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٔٔٗ/ٕٔ(:ص2ٗ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .ٖٔٗ/ٕٔ(:ص15٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2ٔ)
 .ٗٔٗ/ٕٔ(:ص5ٔ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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، (ٕ)والخامس : نصٌبهم مما وعدوا فً الكتاب من خٌر أو شر ، وهو مروي عن ابن عباس
 أٌضا.  (ٗ)والضحان، (ٖ)ومجاهد

معنى ذلن: أولبن ٌنالهم نصٌبهم من الكتاب الذي كتبه هللا على من افترى علٌه. وهذا  والسادس:
 .(٘)المعنى مروي عن ابن عباس أٌضا

لال الطبري:" وأولى هذه األلوال عندي بالصواب، لول من لال: معنى ذلن: أولبن  
وشر فً الدنٌا، ورزق وعمل وأجل. وذلن أن  ٌنالهم نصٌبهم من الكتاب، مما كتب لهم من خٌر

هللا جل ثناإه أتبع ذلن لوله: }حتى إذا جاءتهم رسلنا ٌتوفونهم لالوا أٌن ما كنتم تدعون من دون 
هللا{، فؤبان بإتباعه ذلن لوله: }أولبن ٌنالهم نصٌبهم من الكتاب{، أن الذي ٌنالهم من ذلن إنما هو 

ٌنالهم، ألنه لد أخبر أن ذلن ٌنالهم إلى ولت مجٌبهم رسله  ما كان ممضٌا علٌهم فً الدنٌا أن
لتمبض أرواحهم. ولو كان ذلن نصٌبهم من الكتاب، أو مما لد أعد لهم فً اآلخرة، لم ٌكن 
محدودا بؤنه ٌنالهم إلى مجًء رسل هللا لوفاتهم، ألن رسل هللا ال تجٌبهم للوفاة فً اآلخرة، وأن 

ال انمضاء، فإن هللا لد لضى علٌهم بالخلود فٌه. فبٌن بذلن أن عذابهم فً اآلخرة ال آخر له و
 .(ٙ)معناه ما اخترنا من المول فٌه"

حتى إذا جاءهم  [، أي:"2ٖ}َحتاى إِذَا َجاَءتُْهْم ُرسُلَُنا ٌَتََوفاْونَُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)ملن الموت وأعوانه ٌمبضون أرواحهم"

 :(1)وجهان [،2ٖإِذَا َجاَءتُْهْم ُرسُلُنَا ٌَتََوفاْونَُهْم{ ]األعراؾ :  }َحتاىلوله تعالى:وفً  
 حتى إذا جاءتهم مبلبكة الموت ٌتوفونهم سؤلوهم عند المعاٌنة. المعنى:احدهما: أن 

 .فٌعرفون عند موتهم أنهم كانوا كافرٌن
فً هذا  {ٌتوفونهم}ٌتوفونهم، فٌكون  حتى إذا جاءتهم رسلنا مبلبكة العذاب معناه: والثانً:

 الموضع على ضربٌن:

ودلٌل هذا المول ، ٌتوفونهم عذابا، وهذا كما تمول: لد لتلت فبلنا بالعذاب وإن لم ٌمت :أحدهما
ٌٍِّت{ ]إبراهٌم :   [.2ٔلوله عز وجل: } َوٌَؤْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن كُّلِ َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِم

 .دتهمأنهم ٌتوفون ع -وهو أضعؾ الوجهٌن-وجابز 
ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌَْن َما كُْنتُْم تَْدعُوَن ِمْن ُدوِن َّللاا لالوا لهم:  [، أي:"2ٖ}لَالُوا أَ

أٌن الذٌن كنتم تعبدونهم من دون هللا من الشركاء واألولٌاء واألوثان لٌخلِّصوكم مما أنتم 
 .(5)فٌه؟"

 .(ٓٔ)"ٌعنً: شركاإكم لال ابن أبً زمنٌن:" 
 .(ٔٔ)"سإال توبٌخ وتبكٌت وتمرٌع الواحدي:"لال  
ٌعنً: الرسل ٌمولون للكفار: أٌن الذٌن كنتم تدعون من دون هللا من  لال السمعانً:" 
 .(ٕٔ)"األصنام؟

                                                                                                                                                                               
 .ٖٔٗ/ٕٔ(:ص5ٓ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕٔ(:ص25٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕٔ(:ص1ٕ٘ٗٔ)-(1ٓ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕٔ(:ص1ٗ٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٕٔ(:ص11٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٗٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٗ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕٙ-ٖٖ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (1)
 .ٗ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٔٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٓٔ)
 .1ٔٔ/5، والتفسٌر البسٌط:5ٖٖالوجٌز:  (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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ٌمول: لالت الرسل: أٌن الذٌن كنتم تدعونهم أولٌاء من دون هللا  لال الطبري:" 
وتعبدونهم، ال ٌدفعون عنكم ما لد جاءكم من أمر هللا الذي هو خالمكم وخالمهم، وما لد نزل 

 .(ٔ)"بساحتكم من عظٌم الببلء؟ وهبل ٌؽٌثونكم من كرب ما أنتم فٌه فٌنمذونكم منه؟
 .(ٕ)لالوا: لمد ؼابوا عنا" [، أي:"2ٖا{ ]األعراؾ : }لَالُوا َضلُّوا َعنا لوله تعالى: 
 .(ٖ)"أي بطلوا وذهبوا لال الزجاج:" 
فؤجابهم األشمٌاء فمالوا: ضل عنا أولٌاإنا الذٌن كنا ندعو من دون هللا.  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"، جاروا وأخذوا ؼٌر طرٌمنا، وتركونا عند حاجتنا إلٌهم فلم ٌنفعونا{ضلوا}ٌعنً بموله: 
واعترفوا  [، أي:"2ٖ}َوَشِهُدوا َعلَى أَْنفُِسِهْم أَناُهْم َكانُوا َكافِِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)على أنفسهم حٌنبذ أنهم كانوا فً الدنٌا جاحدٌن مكذبٌن وحدانٌة هللا تعالى"
ٌمول هللا جل ثناإه: وشهد الموم حٌنبذ على أنفسهم أنهم كانوا كافرٌن  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"باهلل، جاحدٌن وحدانٌته
 .(2)"اعترفوا عند معاٌنة الموت، }أنهم كانوا كافرٌن{ لال البؽوي:" 
 الفوابد:
ٌخبر سبحانه وتعالى أن المبلبكة إذا توفت المشركٌن تفزعهم عند الموت ولبض  -ٔ

لهم: أٌن الذٌن كنتم تشركون بهم فً الدنٌا وتدعونهم وتعبدونهم من أرواحهم وٌمولون 
دون هللا ادعوهم ٌخلصونكم مما أنتم فٌه اآلن من الفزع والموت الوالع بكم، لالوا: ذهبوا 

  عنا فبل نرجو نفعهم وال ضرهم، وألروا واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضبلل
 تمرٌر فتنة المبر وعذابه.  -ٕ
 كان كذبا على هللا وتكذٌبا بشرابعه. شر الظلم ما -ٖ

 
 المرآن

ةٌ لَعَ  ْنِس فًِ الن اِر كُل َما َدَخلَْت أُم  نَْت أُْختََها }لَاَل اْدُخلُوا فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلكُْم ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ
اَركُوا فٌَِها َجِمٌعًا لَالَْت أُْخَراهُْم  أِلُواَلهُْم َرب نَا َهُإاَلِء أََضلُّونَا فَآتِِهْم َعذَابًا ِضْعفًا ِمَن َحت ى إِذَا اد 
 [1ٖ({ ]األعراف : 1ٖالن اِر لَاَل ِلكُّلٍ ِضْعٌف َولَِكْن اَل تَْعلَُموَن )

 التفسٌر:
: ادخلوا النار فً جملة جماعات من أمثالكم فً -لهإالء المشركٌن المفترٌن-لال هللا تعالى 

سلفت من لبلكم من الجن واإلنس، كلما دخلت الناَر جماعةٌ من أهل ملة لعنت نظٌرتها الكفر، لد 
التً ضلاْت بااللتداء بها، حتى إذا تبلحك فً النار األولون من أهل الملل الكافرة واآلخرون 
منهم جمٌعًا، لال اآلخرون المتبعون فً الدنٌا لمادتهم: ربنا هإالء هم الذٌن أضلونا عن الحك، 

آتهم عذابًا مضاعفا من النار، لال هللا تعالى: لكل ضعؾ، أي: لكل منكم ومنهم عذاب مضاعؾ ف
 من النار، ولكن ال تدركون أٌها األتباع ما لكل فرٌك منكم من العذاب واآلالم.

ْنِس فًِ لوله تعالى:  النااِر{ ]األعراؾ }لَاَل اْدُخلُوا فًِ أَُمٍم لَْد َخلَْت ِمْن لَْبِلكُْم ِمَن اْلِجّنِ َواإْلِ
: ادخلوا النار فً جملة جماعات من -لهإالء المشركٌن المفترٌن-لال هللا تعالى  [، أي:"1ٖ: 

 .(1)أمثالكم فً الكفر، لد سلفت من لبلكم من الجن واإلنس"

                                                             
 .٘ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .٘ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٕ/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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هذا خبر من هللا جل ثناإه عن لٌله لهإالء المفترٌن علٌه، المكذبٌن آٌاته  لال الطبري:" 
ٌمول تعالى ذكره: لال لهم حٌن وردوا علٌه ٌوم المٌامة، ادخلوا، أٌها المفترون على  ٌوم المٌامة.

ربكم، المكذبون رسله، فً جماعات من ضربابكم لد سلفت من لبلكم }من الجن واإلنس فً 
النار{، ومعنى ذلن: ادخلوا فً أمم هً فً النار، لد خلت من لبلكم من الجن واإلنس وإنما ٌعنً 

 .(ٔ)األحزاب وأهل الملل الكافرة" بـ"األمم"،
ةٌ لَعََنْت أُْختََها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  كلما دخلت الناَر  [، أي:"1ٖ}كُلاَما َدَخلَْت أُما

 .(ٕ)جماعةٌ من أهل ملة لعنت نظٌرتها التً ضلاْت بااللتداء بها"
نت أختها، ٌمول: ٌمول جل ثناإه: كلما دخلت النار جماعة من أهل ملة لع لال الطبري:" 

 .(ٖ)شتمت الجماعة األخرى من أهل ملتها، تبرٌا منها"
ٌمول: كلما دخل أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلن الدٌن، ٌلعن المشركون  لال السدي:" 

المشركٌن، والٌهود الٌهود، والنصارى النصارى، والصاببون الصاببٌن، والمجوس المجوس، 
 .(ٗ)تلعن اآلخرة األولى"

حتى إذا تبلحك فً  [، أي:"1ٖ}َحتاى إِذَا ادااَركُوا فٌَِها َجِمٌعًا{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  
 .(٘)النار األولون من أهل الملل الكافرة واآلخرون منهم جمٌعًا"

ٌمول تعالى ذكره: حتى إذا تداركت األمم فً النار جمٌعا، ٌعنً اجتمعت  لال الطبري:" 
 .(ٙ)ون من أهل الملل الكافرة واآلخرون منهم"فٌها، ٌمول: اجتمع فٌها األول

لال  [، أي:"1ٖ}لَاَلْت أُْخَراهُْم أِلُواَلهُْم َرباَنا َهُإاَلِء أََضلُّونَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)اآلخرون المتبعون فً الدنٌا لمادتهم: ربنا هإالء هم الذٌن أضلونا عن الحك"

ثناإه عن محاورة األحزاب من أهل الملل الكافرة وهذا خبر من هللا جل  لال الطبري:" 
فً النار ٌوم المٌامة. ٌمول هللا تعالى ذكره: فإذا اجتمع أهل الملل الكافرة فً النار فاداركوا، 

لالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار الذٌن كانوا فً الدنٌا بعد أولى منهم تمدمتها وكانت لها 
الها الذٌن كانوا لبلهم فً الدنٌا: ربنا هإالء أضلونا عن سلفا وإماما فً الضبللة والكفر ألو

 .(1)سبٌلن، ودعونا إلى عبادة ؼٌرن، وزٌنوا لنا طاعة الشٌطان"
عن السدي:}لالت أخراهم{، الذٌن كانوا فً آخر الزمان ، }ألوالهم{، الذٌن شرعوا لهم 

 .(5)ذلن الدٌن }ربنا هإالء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار{"
فآتهم عذابًا مضاعفا  [، أي:"1ٖ}فَآتِِهْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النااِر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)من النار"
 .(ٔٔ)فآتهم الٌوم من عذابن الضعؾ على عذابنا" لال الطبري:أي:" 
لال هللا تعالى: لكل ضعؾ، أي:  [، أي:"1ٖ}لَاَل ِلكُّلٍ ِضْعٌؾ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)لكل منكم ومنهم عذاب مضاعؾ من النار"
لال الطبري:أي:" لكلكم، أولكم وآخركم، وتابعوكم ومتبعوكم }ضعؾ{، ٌمول: مكرر  

 .(ٔ)، مثله مرة"«ضعؾ الشًء»علٌه العذاب، و

                                                             
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٔٗ/ٕٔ(:ص5ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔٗ-ٙٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٔٗ/ٕٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
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 .(ٕ)عن السدي لال هللا: "}لكل ضعؾ{، لؤلولى، ولآلخرة ضعؾ" 
 .(ٖ)لول هللا: "}عذابا ضعفا من النار لال لكل ضعؾ{، مضعؾ"عن مجاهد فً 

 .(ٗ)وعن عن مرة، عن عبد هللا: "}فآتهم عذابا ضعفا من النار{، لال: حٌات وأفاعً"
ولكن ال تدركون أٌها األتباع ما [، أي: "1ٖ}َولَِكْن اَل تَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)لكل فرٌك منكم من العذاب واآلالم"
 .(ٙ)لال الصابونً:" أي: ال تعلمون هوله ولهذا تسؤلون لهم مضاعفة العذاب" 
ٌمول: ولكنكم، ٌا معشر أهل النار، ال تعلمون ما لدر ما أعد هللا لكم من  لال الطبري:" 

 .(2)العذاب، فلذلن تسؤل الضعؾ منه األمة الكافرة األخرى ألختها األولى"
 الفوابد:
بعضا حنما على بعضهم بعضا إذ كان كل واحد سببا فً عذاب  لعن أهل النار بعضهم -ٔ

 اآلخرة.
 .طلب االنتمام من األولٌاءأن من مطالب أهل النار فً اآلخرة:  -ٕ
بٌن ـ تعالى ـ أن األمم الداخلة فً جهنم ٌلعن بعضها بعضاً وأن األتباع ٌلمون بالبلبمة  -ٖ

كلما دخلت أمة من األمم تابعة، أنه فً هذه الىٌة على المتبوعٌن ولد صّور هذا المشهد 
أو متبوعة فً النار فإنها تلعن أختها بمعنى: تدعو على نظٌرتها فً الدٌن، فتلعن التابعة 

 المتبوعة التً أضلتها، وتلعن المتبوعة التابعة التً زادت فً ضبللها.
 

 المرآن
ٌْنَا ِمنْ  ({ 1ٖفَْضٍل َفذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن ) }َولَالَْت أُواَلهُْم أِلُْخَراهُْم فََما َكاَن لَكُْم َعلَ

 [1ٖ]األعراف : 

 التفسٌر:
ِ والضبلل، وفً  ًّ ولال المتبوعون من الرإساء وؼٌرهم ألتباعهم: نحن وأنتم متساوون فً الؽ

عذاب  فِْعِل أسباب العذاب فبل فَْضَل لكم علٌنا، لال هللا تعالى لهم جمٌعًا: فذولوا العذاب أي
 جهنم; بسبب ما كسبتم من المعاصً.

ٌْنَا ِمْن فَْضٍل{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  [، 5ٖ}َولَالَْت أُواَلهُْم أِلُْخَراهُْم فََما َكاَن لَكُْم َعلَ
ِ والضبلل،  أي:" ًّ ولال المتبوعون من الرإساء وؼٌرهم ألتباعهم: نحن وأنتم متساوون فً الؽ

 .(1)فَْضَل لكم علٌنا" وفً فِْعِل أسباب العذاب فبل
 .(5)أي: لد كفرتم وفعلتم كما فعلنا، فلٌس تستحمون تخفٌفا من العذاب" لال المرطبً:" 
 .(ٓٔ)ٌمول: فما فضلكم علٌنا ولد تبٌن لكم ما صنع بنا وحذرتم" لال ابن مجلز:" 
 .(ٔٔ)عن مجاهد لوله: "}فما كان لكم علٌنا من فضل{، تخفٌؾ العذاب" 

"}ولالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علٌنا من فضل{، ولد ضللتم  عن السدي: لوله:
 .(ٕٔ)كما ضللنا"

                                                                                                                                                                               
 .1ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٔٗ/ٕٔ(:ص5ٙ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٔٗ/ٕٔ(:ص5ٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔٗ/ٕٔ(:ص51٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .5ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕ٘ٓ/2تفسٌر المرطبً: (5)
 .2ٙٗٔ/٘(:ص1ٗ٘1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)
 .2ٙٗٔ/٘(:ص1ٗ٘ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .2ٙٗٔ/٘(:ص1ٗ٘2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
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لال هللا تعالى لهم  [، أي:"5ٖ}فَذُولُوا اْلعَذَاَب بَِما كُْنتُْم تَْكِسبُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)جمٌعًا: فذولوا العذاب، أي: عذاب جهنم; بسبب ما كسبتم من المعاصً"

الصابونً:" أي: فذولوا عذاب جهنم بسبب إجرامكم، لالوه لهم على سبٌل التشفً لال  
 .(ٕ)ألنهم دعوا علٌهم بمضاعفة العذاب"

 الفوابد:
 ، وهم فً النار.ما ٌموله األتباع للمادة والرإساء منهم، وما ٌجٌبونهم بهفً اآلٌة بٌان  -ٔ
 {.}فَذُولُوا اْلعَذَابَ  إثبات عذاب اآلخرة، لموله: -ٕ
 ألن الباء سببٌة.، {بَِما ُكْنتُْم تَْكِسبُونَ الرد عى منكري األسباب، لموله: }فً اآلٌة:  -ٖ

 
 المرآن

َجن ةَ َحت ى ٌَِل ََ }إِن  ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها اَل تُفَت ُح لَُهْم أَْبَواُب الس َماِء َواَل ٌَْدُخلُوَن الْ 
 [ٓٗ({ ]األعراف : َٓٗسّمِ اْلِخٌَاِط َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْجِرِمٌَن ) اْلَجَمُل فًِ
 التفسٌر:

لوا بحججنا وآٌاتنا الدالة على وحدانٌتنا، ولم ٌعملوا بشرعنا تكبًرا  إن الكفار الذٌن لم ٌصّدِ
مكن أن واستعبلًء، ال تُفتاح ألعمالهم فً الحٌاة وال ألرواحهم عند الممات أبواب السماء، وال ٌ

ٌدخل هإالء الكفار الجنة إال إذا دخل الجمل فً ثمب اإلبرة، وهذا مستحٌل. ومثل ذلن الجزاء 
 نجزي الذٌن كثر إجرامهم، واشتدا طؽٌانهم.

إن الكفار  [، أي:"ٓٗ}إِنا الاِذٌَن َكذابُوا بِآٌَاِتنَا َواْستَْكبَُروا َعْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
لوا بحججنا وآٌاتنا الدالة على وحدانٌتنا، ولم ٌعملوا بشرعنا تكبًرا واستعبلًء" .(ٖ)الذٌن لم ٌصّدِ

  

لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: إن الذٌن كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم ٌصدلوا بها، ولم  
 .(ٗ)تكبرا" ٌتبعوا رسلنا، وتكبروا عن التصدٌك بها وأنفوا من اتباعها واالنمٌاد لها

َماِء{ ]األعراؾ : لوله تعالى: ال تُفتاح ألعمالهم فً [، أي: "ٓٗ}اَل تُفَتاُح لَُهْم أَْبَواُب السا
 .(٘) الحٌاة وال ألرواحهم عند الممات أبواب السماء"

لال الطبري::" }التفتح لهم{: ألرواحهم إذا خرجت من أجسادهم، }أبواب السماء{، وال  
هم إلى هللا لول وال عمل، ألن أعمالهم خبٌثة، وإنما ٌرفع الكلم الطٌب والعمل ٌصعد لهم فً حٌات

[ ٓٔالصالح، كما لال جل ثناإه: }إلٌه ٌصعد الكلم الطٌب والعمل الصالح ٌرفعه{ ]سورة فاطر: 
"(ٙ). 

 [، وجوه:ٓٗ}اَل تَُفتاُح لَُهْم أَْبَواُب الساَماِء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
، (2)أي ال تفتح ألرواحهم، ألنها تفتح لروح الكافر وتفتح لروح المإمن ، لاله ابن عباسأحدها : 

 .(1)، والسدي(2)عباس
إن الكافر إذا أخذ روحه، ضربته مبلبكة األرض حتى ٌرتفع إلى السماء،  لال السدي:"

فإذا بلػ السماء الدنٌا ضربته مبلبكة السماء فهبط، فضربته مبلبكة األرض فارتفع، فإذا بلػ 
السماء الدنٌا ضربته مبلبكة السماء الدنٌا فهبط إلى أسفل األرضٌن. وإذا كان مإمنا نفخ روحه،  

السماء، فبل ٌمر بملن إال حٌاه وسلم علٌه، حتى ٌنتهً إلى هللا، فٌعطٌه حاجته،  وفتحت له أبواب

                                                             
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕٔ(:صٖٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:صٖ٘ٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
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ثم ٌمول هللا: ردوا روح عبدي فٌه إلى األرض، فإنً لضٌت من التراب خلمه، وإلى التراب 
 .(ٔ)ٌعود، ومنه ٌخرج"

، وهو (ٗ) هٌم، وإبرا(ٖ)، وسعٌد بن جبٌر(ٕ)والثانً : ال تفتح ألعمالهم وال لدعابهم، لاله مجاهد
 .(٘) مروي عن ابن عباس أٌضا

 .(ٙ" )ولال الحسن:" ال تفتح لدعابهم
 .(2) . لاله ابن جرٌجال تفتح أبواب السماء ألرواحهم وال ألعمالهموالثالث: 

والرابع: ال تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة، ألن الجنة فً السماء ، وهذا لول بعض 
 .(1)المتاخرٌن

 .(5)تفتح لهم أبواب السماء لنزول الرحمة علٌهم ، لاله ابن بحروالخامس : ال 
}فَفَتَْحنَا أَْبَواَب الساَماِء بَِماٍء  ولٌل: ال تنزل علٌهم البركة وال ٌؽاثون، لال تعالى:والسادس: 

 .(ٓٔ)[. ذكره الزمخشرئُٔمْنَهِمٍر{ ]الممر : 
ألرواحهم إذا خرجت من أن المعنى: ال تفتح أبواب السماء  -وهللا أعلم-والصواب 

أجسادهم، وال ٌصعد لهم فً حٌاتهم إلى هللا لول وال عمل، وذلن لعموم خبر هللا جل ثناإه أن 
أبواب السماء ال تفتح لهم. ولم ٌخصص الخبر بؤنه ٌفتح لهم فً شًء، فذلن على ما عمه خبر 

نها ال تفتح لهم فً شًء، مع تؤٌٌد الخبر عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما للنا فً ذلن، إذ روي هللا تعالى بؤ
أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذكر لبض روح الفاجر، وأنه ٌصعد بها إلى السماء، لال: »عن البراء: 

الخبٌث"؟ فٌصعدون بها، فبل ٌمرون على مئل من المبلبكة إال لالوا:"ما هذا الروح 
فٌمولون:"فبلن"، بؤلبح أسمابه التً كان ٌدعى بها فً الدنٌا، حتى ٌنتهوا بها إلى السماء، 
فٌستفتحون له فبل ٌفتح له. ثم لرأ رسول هللا: }ال تفتح لهم أبواب السماء وال ٌدخلون الجنة حتى 

 .(ٔٔ)«ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{

كان الرجل  المٌت تحضره المبلبكة، فإذا» لال: وعن أبً هرٌرة: أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
الصالح لالوا:"اخرجً أٌتها النفس الطٌبة كانت فً الجسد الطٌب، اخرجً حمٌدة، وأبشري 
بروح ورٌحان، ورب ؼٌر ؼضبان"، لال: فٌمولون ذلن حتى ٌعرج بها إلى السماء، فٌستفتح 

ا بالنفس الطٌبة كانت فً الجسد الطٌب،  لها، فٌمال:"من هذا"؟ فٌمولون:"فبلن". فٌمال: مرحب
ادخلً حمٌدة، وأبشري بروح ورٌحان، ورب ؼٌر ؼضبان"، فٌمال لها حتى تنتهً إلى السماء 
التً فٌها هللا. وإذا كان الرجل السوء لال:"اخرجً أٌتها النفس الخبٌثة كانت فً الجسد الخبٌث، 

واج"، فٌمولون ذلن حتى تخرج، ثم اخرجً ذمٌمة، وأبشري بحمٌم وؼساق، وآخر من شكله أز
ٌعرج بها إلى السماء فٌستفتح لها، فٌمال:"من هذا"؟ فٌمولون:"فبلن". فٌمولون:"ال مرحبا بالنفس 
الخبٌثة كانت فً الجسد الخبٌث، ارجعً ذمٌمة، فإنه لم تفتح لن أبواب السماء"،  فترسل بٌن 

 .(ٕٔ)«السماء واألرض، فتصٌر إلى المبر

                                                             
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:صٖ٘ٓٙٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٕٔ(:ص1ٓٙٗٔ(، و)5ٖٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٖٕٗ/ٕٔ(:صٕٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:صٖٓٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕٔ(:ص1ٓٙٗٔ) -( ٖٙٓٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕٔ(:صٖٖٔٙٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٕ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ:  (1)
 .ٕٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (5)
 .ٖٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٕٔ(:صٗٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕٔ(:ص٘ٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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، بالتاء وتشدٌد التاء الثانٌة، بمعنى: ال ٌفتح لهم باب بعد باب، وشًء «تفتّحال »ولرئ:  
 .(ٔ)بعد شًء
 [، أي:"ٓٗ}َواَل ٌَْدُخلُوَن اْلَجناةَ َحتاى ٌَِلَج اْلَجَمُل فًِ َسّمِ اْلِخٌَاِط{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ) ب اإلبرة"، وال ٌمكن أن ٌدخل هإالء الكفار الجنة إال إذا دخل الجمل فً ثم
لال الطبري: "ٌمول جل ثناإه: وال ٌدخل هإالء الذٌن كذبوا بآٌاتنا واستكبروا عنها،  

الجنة التً أعدها هللا ألولٌابه المإمنٌن أبدا، كما ال ٌلج الجمل فً سم الخٌاط أبدا، وذلن ثمب 
 .(ٖ)اإلبرة"

حالة دخول الجمل على لال الصابونً:" وهذا تمثٌل الستحالة دخول الكفار الجنة كاست 
 .(ٗ)ضخامته فً ثمب اإِلبرة على دلته مبالؽة فً التصوٌر"

وكل ثمب فً عٌن أو أنؾ أو ؼٌر ذلن، فإن العرب تسمٌه: "سما" وتجمعه: "سموما"، 
و"السمام"، فً جمع "السم" الماتل، أشهر وأفصح من"السموم". وهو فً جمع"السم" الذي هو 

فً العرب مستفً، ومن "السم" الذي بمعنى: "الثمب"، لول بمعنى الثمب أفصح، وكبلهما 
 :(٘)الفرزدق

 فنفست عن سمٌه حتى تنفسا                وللت له: ال تخش شٌبا ورابٌا 
 ٌعنً بسمٌه، ثمبً أنفه.

 .(ٙ)، وهً اإلبرة«المخٌط»فإنه « الخٌاط»وأما 
 .(2)«حتى ٌلج الجمل األصفر»عن ابن مسعود أنه كان ٌمرأ:و

ٌَاِط{ ]األعراؾ : لوله تعالى: وفً  [، لوالن:ٓٗ} َسّمِ اْلِخ
، (ٓٔ)، ومجاهد(5)، الحسن(1)، هو ثمب اإلبرة، لاله ابن عباس«سم الخٌاط»أحدهما : أن 

 . .(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)وعكرمة

هو السم الماتل الداخل فً مسام الجسد، أي: ثمبه. ذكره «: سم الخٌاط»والثانً : أن 
 .(ٖٔ)الماوردي
 :(ٗٔ)، لراءتان[ٓٗ]األعراؾ : }اْلَجَمِل{وفً 

 وهو ذو الموابم األربع. -بفتح الجٌم وتخفٌؾ المٌم-« الَجَمل»إحداهما : وعلٌها الجمهور ، 

                                                             
 .ٕٙٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 وهجاه البعٌث ونصر جرٌرا، بها هاجى لصٌدة أول من ،( سمم) واللسان ،5ٙٔ: النمابض ،15٘: دٌوانه(٘)

 بنً من ناس سرلها إبله، سرلت المجاشعً، البعٌث أن والفرزدق، جرٌر بٌن الهجاء هاج الذي وكان. معا
 جرٌر، فاعترضه ٌربوع، بنً فً لسانه فؤرسل أٌدٌهم، فً وجدها حتى البعٌث فطلبها جرٌر، رهط من ٌربوع،
 البعٌث وٌنصر جرٌرا، ٌهجو المصٌدة هذه فمال ٌنصره، للٌل بعد الفرزدق فانطلك بالبعٌث، الشر فانبعث فهجاه،

 دعابٌا عن مستؤخرا دعا، إذ له...  ٌجد ولم العجان حمراء ابن دعانً: للبعٌث فٌمول وٌهجوه،
 ............... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .سمٌه عن فنفست

 ال": ولوله. ٌتنفس أن فاستطاع. وطؤته تحت من فاستنمذه جرٌر، علٌه أطبك إذ كربته عنه فرج ،"عنه نفس"
 .جرٌرا وهجابً بلسانً تحتمً ورابً من وأنت لن درعا دمت ما تخش ال: أي ، "ورابٌا شٌبا تخش

 .2ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري:  (ٙ)
 .ٖٓٗ/ٕٔ(:صٕٖٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔ(:صٖ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔ(:صٗ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔ(:صٕ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٕٔ(:صٓ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔ(:صٕ٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٕٕ/ ٕ النكت والعٌون:انظر:  (ٖٔ)
 .ٖٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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عن عبد هللا فً لوله: "}حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{، لال: الجمل ابن النالة، أو: 
 .(ٔ)زوج النالة"

الخٌاط{ ، وهو الجمل العظٌم، ال ٌدخل فً وعن ابن عباس: "}حتى ٌلج الجمل فً سم 
 .(ٕ)خرت اإلبرة، من أجل أنه أعظم منها"

. وروي عن (ٖ)عن أبً العالٌة: "}حتى ٌلج الجمل{، لال: الجمل الذي له أربع لوابم"
 .(ٗ)الضحان مثله

عن الحسن: "}حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{، لال: حتى ٌدخل البعٌر فً خرت 
 .(٘)اإلبرة"

 .(ٙ)رواٌة أخرى عن الحسن لال: "هو الجمل! فلما أكثروا علٌه لال: هو األشتر"ووفً 
 هو الجمل، بالفارسٌة والكردٌة. «: األشتر»و
ل»والثانٌة:  ، وهذه لراءة سعٌد بن (2)وهو: الملس الؽلٌظ -بضم الجٌم وتشدٌد المٌم-« الُجما

حبل »عباس ٌتؤول أنه  ، وكان ابن(ٓٔ)، وإحدى لراءتً ابن عباس(5)، وعكرمة(1)جبٌر
 .(ٔٔ)«السفٌنة

 .(ٕٔ)عن ابن عباس فً لوله:"}حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{، لال: هو للس السفٌنة"
عن مجاهد فً لوله:"}حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط{، لال: حبل السفٌنة فً سم 

 .(ٖٔ)الخٌاط"
ٌصعد به إلى مثملة، وٌمول: هو الحبل الذي « الجمل"»وروي أن عكرمة كان ٌمرأ: 

 .(ٗٔ)النخل"
وٌمول: إنما أراد « المٌم»وكان بعض أهل العربٌة ٌنكر التشدٌد فً لال الطبري:"

 .(٘ٔ)بالتخفٌؾ، فلم ٌفهم ذلن منه فشدده"« الجمل»الراوي

 .(ٙٔ)ثم أخرج الطبري عن الكسابً أنه لال: "الذي رواه عن ابن عباس كان أعجمٌا"
أبداً كما ال ٌدخل الجمل فً سم الخٌاط أبداً ، وضرب  ومعنى الكبلم أنهم ال ٌدخلون الجنة

المثل بهذا أبلػ فً إٌاسهم من إرسال الكبلم وإطبلله فً النفً ، والعرب تضرب هذا للمبالؽة ، 
 : (2ٔ)لال الشاعر

ٌُْت أْهلً             وصاَر الماُر كاللابِن الحلٌبِ  َ  إذا َشاَب الؽُراُب أَت
عناها الملس الؽلٌظ ، ألنه حبال جمعت وجعلت جملة واحدة. لال الزمخشري:}الجمل{" م 

وعن ابن عباس رضى هللا عنه: إن هللا أحسن تشبٌها من أن ٌشبه بالجمل، ٌعنى أن الحبل 
                                                             

 .1ٕٗ/ٕٔ(:ص2ٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕٔ(:صٖ٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٗ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٓٗ/ٕٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .5ٕٗ/ٕٔ(:صٖٕٙٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕٗ/ٕٔ(:صٕٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .السفن حبال من وهو خوص، أو لٌؾ من ؼلٌظ ضخم حبل هو:  -فسكون بفتح- :الملس(2)
 ..ٖٓٔ/ٕ، والكشاؾ:1ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 ..ٖٓٔ/ٕ، والكشاؾ:1ٕٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
 ..ٖٓٔ/ٕ، و الكشاؾ:ٖٔٗ/ٕٔ(:ص2ٖٙٗٔانظر:تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٕٔ(:صٓٗٙٗٔ)-(1ٖٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/ٕٔ(:صٖٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:صٙٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٖٗ/ٕٔ(:صٗٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔلطبري:تفسٌر ا (٘ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕٔ(:ص1ٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
 والدر ،5ٕٕ/ ٕ :الخازن وتفسٌر ،2ٖ/ ٕ للؽزنوي البرهان ووضح ،ٖٕٕ/ ٕ النكت والعٌون: فً البٌت(2ٔ)

 .الداري لتمٌم ونسب العنزي للمارظ أنه أفاد البرهان وضح حاشٌة وفً نسبة، ؼٌر من ٕٖٓ/ ٘ :المصون
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مناسب للخٌط الذي ٌسلن فً سم اإلبرة، والبعٌر ال ٌناسبه، إال أن لراءة العامة أولع ألن سم 
ك من خرت االبرة. ولالوا للدلٌل الماهر: خرٌت، االبرة مثل فً ضٌك المسلن. ٌمال: أضٌ

 :(ٔ)لبلهتداء به فً المضاٌك المشبهة بؤخرات اإلبر، لال
 جسم الجمال وأحبلم العصافٌر 

، فمٌل: ال ٌدخلون الجنة، حتى ٌكون ما ال ٌكون (ٕ)«إن الرجال لٌسوا بجزر تراد منهم األجسام»
ً باب واسع، فً ثمب اإلبرة، والجمل: مثل ٌكون أبدا من ولوج هذا الحٌوان الذي ال ٌلج إال ف

 .(ٖ)فً عظم الجرم"
ومثل ذلن الجزاء نجزي  [، أي:"ٓٗ}َوَكذَِلَن نَْجِزي اْلُمْجِرِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ) الذٌن كثر إجرامهم، واشتدا طؽٌانهم"
من هللا العذاب لال الطبري:" ٌمول: وكذلن نثٌب الذٌن أجرموا فً الدنٌا ما استحموا به  

 .(٘)األلٌم فً اآلخرة"
ومثل ذلن الجزاء الفظٌع نجزي المجرمٌن لٌإذن أن االجرام هو  لال الزمخشري:أي:" 

 .(ٙ)السبب الموصل إلى العماب، وأن كل من أجرم عولب"
 الفوابد:
وال ٌدخلون الجنة  ، لال تعالى:}أن الجنة محرمة على الكفارمن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

 {.حتى ٌلج الجمل فً سم الخٌاط
بٌان جزاء المكذبٌن بآٌات هللا والمستكبرٌن عنها وهو الحرمان من دخول الجنة وكذلن  -ٕ

 المجرمون والظالمون.
 .منها صعود األرواح إلى هللا عز وجل أعنً أرواح المإمنٌن -ٖ

وروى اإلمام أحمد من حدٌث البراء بن عازب الطوٌل فً لبض الروح وفٌه 

لال: "إن العبد المإمن إذا كان فً انمطاع من الدنٌا وإلبال من اآلخرة نزل إلٌه مبلبكة 
من السماء بٌض الوجوه كؤن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من 

ثم ٌجًء ملن الموت حتى ٌجلس عند رأسه حنوط الجنة، حتى ٌجلسوا منه مد البصر 
فٌمول: أٌتها النفس الطٌبة اخرجً إلى مؽفرة من هللا ورضوان، لال: فتخرج كما فتسٌل 
كما تسٌل المطرة من فً السماء فٌؤخذها فإذا أخذها لم ٌدعوها فً ٌده طرفة عٌن حتى 

فحة مسن على ٌؤخذوها فٌجعلوها فً ذلن الكفن وفً ذلن الحنوط وٌخرج منها كؤطٌب ن
وجه األرض، لال: فٌصعدون بها فبل ٌمرون على مؤل من المبلبكة إال لالوا: ما هذه 
الروح الطٌبة فٌمولون: فبلن بن فبلن بؤحسن أسمابه التً كانوا ٌسمونه فً الدنٌا حتى 
ٌنتهوا إلى سماء الدنٌا فٌستفتحون له فٌشٌعه من كل سماء ممربوها إلى السماء التً تلٌها 

ٌنتهوا بها إلى السماء السابعة فٌمول هللا تعالى: اكتبوا كتاب عبدي فً علٌٌن حتى 
 .(2)وأعٌدوه إلى األرض فإنً منها خلمتهم وفٌها أعٌدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى"

                                                             
 من بالموم بؤس ال»: وصدره «البؽال جسم»: الدٌوان فً والمثبت ،5ٕٔص :دٌوانه فً وهوالشعر لحسان،  (ٔ)

 .«عظم ومن طول من
 .أي عمولها. ٌمال: حلم ٌحلم حلًما، وحلمه العمل. وتحلم: إذا تكلؾ ذلن وتحلمت المرأة: ولدت أوالًدا حلماء

 درٌد ابن وجمهرة ٕٙٙ: ٔ العسكري وجمهرة 1ٙ: ٔ لمٌدانًاألمثال لو ،ٖ٘ٔ: الممال فصل فً لمثلنظر: اا(ٕ)
 الزاهر وفً"  أن"  فٌه ٌدخل الكسابً كان عبٌد أبو ولال ٕٖ٘: والشعراء والشعر ٖ٘: والفاخر 1ٖٕ: ٕ درٌد

 1ٖ: والوسٌط 5ٖ: ٖ والعمد 2ٖٕ ،2ٔٔ: ٔ والتبٌٌن والبٌان( المفضل عن ورواٌته) تسمع ألن 2ٕٗ: ٕ
 .1ٕٔ: والعبدري ٔ٘ٔ: ٔ والخزانة

 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
/ ٔ" والحاكم" 2٘ٗٗو 2ٖ٘ٗ ح/ ٕٓٗ/ ٗ" داود وأبو" 2ٖ٘ح" والطٌالسً" 11ٕ ،11ٕ-12ٕ/ ٗ" أحمد(2)

 .الذهبً ووافمه وصححه" 5ٖ و1ٖو 1ٖ-2ٖ
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 .أن من فتحت له أبواب السماء دخل الجنة -ٗ
ء وهذا دلٌل على أن المإمنٌن تفتح لهم أبواب السما لال ابن لٌم:  وهذه اآلٌة "

عند الموت كما تمدم فً األحادٌث المستفٌضة أن السماء  التفتٌح هو تفتٌحها ألرواحهم
وأما الكافر فبل تفتح لروحه  تفتح لروح المإمن حتى ٌنتهً بها إلى بٌن ٌدي الرب تعالى

 .(ٔ)"أبواب السماء وال تفتح لجسده أبواب الجنة
٘-  

 
 المرآن

 [ٔٗ({ ]األعراف : َٔٗوِمْن َفْولِِهْم َغَواٍش َوَكذَِلَن نَْجِزي الظ اِلِمٌَن )}لَُهْم ِمْن َجَهن َم ِمَهاٌد 

 التفسٌر:
هإالء الكفار مخلدون فً النار، لهم ِمن جهنم فراش ِمن تحتهم، ومن فولهم أؼطٌة تؽشاهم. 

 ْوه.وبمثل هذا العماب الشدٌد ٌعالب هللا تعالى الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدوده فكفروا به وعصَ 
هإالء الكفار مخلدون فً  [، أي:"ٔٗ}لَُهْم ِمْن َجَهناَم ِمَهاٌد{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ) النار، لهم ِمن جهنم فراش ِمن تحتهم"
وهو ما امتهدوه مما ٌمعد علٌه وٌضطجع، كالفراش الذي ٌفرش،  لال الطبري:"} ِمَهاٌد{: 

 .(ٖ)"والبساط الذي ٌبسط
 .(ٗ)"}لهم من جهنم مهاد{، لال: الفراش"عن دمحم بن كعب:  
 .(٘)، الفرش"«المهاد»لال الضحان:" 
 .(ٙ)كهٌبة الفراش"«: المهاد» لال السدي:" 
 .(2)ومن فولهم أؼطٌة تؽشاهم" [، أي:"ٔٗ}َوِمْن فَْولِِهْم َؼَواٍش{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)تؽشاهم"
 .(1)عن دمحم بن كعب: " }ومن فولهم ؼواش{، لال: اللحؾ" 
 .(5)، اللحؾ"«الؽواشً»لال الضحان:" 
 .(ٓٔ)، تتؽشاهم من فولهم"«الؽواشً» لال السدي:" 
 :(ٔٔ)[، ثبلثة ألوالٔٗ}َوِمْن فَْولِِهْم َؼَواٍش{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٖٔ)، ودمحم بن كعب(ٕٔ)أحدها : أنها اللحؾ. لاله الضحان
 .(ٗٔ)والثانً : اللباس . ذكره الماوردي

 .(٘ٔ)والثالث : الظلل ، لاله الحسن 

                                                             
 .5ٖٔ-5ٕٔالروح:  (ٔ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٕٔتفشسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:ص٘٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:صٙ٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:ص2٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:ص٘٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:صٙ٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:ص2٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .ٖٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:صٙ٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٔ(:ص٘٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٖٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .ٖٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘ٔ)
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لال الماوردي:" المراد بذلن أن النار من فولهم ومن تحتهم ، فعبر عما تحتهم بالمهاد ،  
 .(ٔ)وعما فولهم بالؽواش"

معنى الكبلم: لهم من جهنم مهاد من تحتهم فرش، ومن فولهم منها لحؾ،  لال الطبري:" 
 .(ٕ)وإنهم بٌن ذلن"

 .(ٖ)بالرفع، «ؼواش»لرئ: و 
وبمثل هذا العماب الشدٌد  [، أي:"ٔٗ}َوَكذَِلَن نَْجِزي الظااِلِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ) ٌعالب هللا تعالى الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدوده فكفروا به وعَصْوه"
ٌمول: وكذلن نثٌب ونكافا من ظلم نفسه، فؤكسبها من ؼضب هللا ما ال  لال الطبري:" 

 .(٘)لبل لها به بكفره بربه، وتكذٌبه أنبٌاءه"
 .(ٙ)ألن كل مجرم ظالم لنفسه" لال الزمخشري:" 
 الفوابد:
 جهنم تحٌط بالمعذبٌن من كل جانب، فهى فراش وؼطاء.أن  -ٔ
لما كانت الخطاٌا والذنوب تحٌط بالكافر إحاطة السوار بالمعصم، فإن الجزاء من أنه  -ٕ

لهم من جهنم }جنس العمل، ولذا فإن النار تحٌط بالكفار من كل جهة، كما لال تعالى: 
 {.مهاد ومن فولهم ؼواش

جمع ؼاشٌة، وهً التً تؽشاهم « الؽواش»ما ٌكون من تحتهم، و« المهاد»و
ٌوم }أن النٌران تحٌط بهم من فولهم ومن تحتهم، كما لال تعالى:  من فولهم، والمراد

[ ، ولال فً موضع آخر: ٘٘]العنكبوت:  {ٌؽشاهم العذاب من فولهم ومن تحت أرجهل
[ ، ولد صرح باإلحاطة فً ٙٔ]الزمر:  {لهم من فولهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل}

[ . ولد فسر بعض السلؾ 5ٗ ]التوبة: {وإن جهنم لمحٌطة بالكافرٌن}موضع آخر: 

 .(2)المهاد بالفرش، والؽواش باللحؾ
ٌستطٌع  وتؤتً اإلحاطة من ناحٌة أخرى، ذلن أن للنار سوراً ٌحٌط بالكفار، فبل

إنا أعتدنا للظالمٌن ناراً أحاط بهم }الكفار مؽادرتها أو الخروج منها، كما لال تعالى: 
 {ٌشوي الوجوه ببس الشراب وساءت مرتفماسرادلها وإن ٌستؽٌثوا ٌؽاثوا بماء كالمهل 

 [ . وسرادق النار سورها وحابطها الذي ٌحٌط بها.5ٕ]الكهؾ: 
الكفار بجمٌع أنواعهم من الٌهود والنصارى والوثنٌٌن والمجوس والمنافمٌن وؼٌرهم أن  -ٖ

ممن مات على الكفر، فهإالء هم أصحاب النار تؽشاهم النار وتصبلهم من جمٌع 
[ وال ٔٗباهلل، }لَُهْم ِمْن َجَهناَم ِمَهاٌد َوِمْن فَْولِِهْم َؼَواٍش{ ]األعراؾ:النواحً نعود 

 ٌخرجون منها أبداً.
]الؽاشٌة:  {َهْل أَتَاَن َحِدٌُث اْلَؽاِشٌَةِ }لال تعالى:  ،«الؽاشٌة»أن من أسماء ٌوم المٌامة:  -ٗ

ن الكفار تؽشاهم [ ، سمٌت بذلن ألنها تؽشى الناس بؤفزاعها وتؽمهم، ومن معانٌها أٔ
ٌَْوَم ٌَْؽَشاهُُم اْلعَذَاُب ِمن }النار، وتحٌط بهم من فولهم ومن تحت أرجلهم، كما لال تعالى: 

ن َجَهناَم ِمَهاٌد َوِمن فَْولِِهْم }[ . ولال: ٘٘]العنكبوت:  {فَْولِِهْم َوِمن تَْحِت أَْرُجِلِهمْ  َلُهم ّمِ
 [ .ٔٗ]األعراؾ:  {َؼَواٍش 

                                                             
 .ٖٕٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .ٖٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٖ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .1ٙٔ/ٖ: كثٌر ابن تفسٌرانظر:  (2)
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 (ٔ)دار العذاب والشماء، لٌل: أعجمً، ولٌل: مؤخوذ من لولهم: ركٌة اسم ل« جهنم»أن  -٘
 .(ٕ)أي: بعٌدة المعر -بتثلٌث الجٌم وتشدٌد النون-جهنام 

 
 

 المرآن
اِلَحاِت اَل نَُكلُِّف نَْفًسا إاِل  ُوْسعََها أُولَئَِن أَْصَحاُب اْلَجن ِة هُْم فٌِهَ  ا }َوال ِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الص 

 [ٕٗ({ ]األعراف : َٕٗخاِلُدوَن )

 التفسٌر:
ال ٌكلؾ هللا نفًسا من األعمال إال -والذٌن آمنوا باهلل وعملوا األعمال الصالحة فً حدود طالاتهم 

 أولبن أهل الجنة، هم فٌها ماكثون أبًدا ال ٌخرجون منها. -ما تطٌك
اِلَحاِت{ لوله تعالى:  والذٌن آمنوا باهلل  [، أي:"ٕٗ]األعراؾ : }َوالاِذٌَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصا

 .(ٖ) وعملوا األعمال الصالحة"
ال ٌكلؾ هللا نفًسا من  [، أي:"ٕٗ}اَل نَُكلُِّؾ نَْفًسا إِالا ُوْسعََها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ) األعمال إال ما تطٌك"
 .(٘)فٌه" لال الطبري:" ٌمول: ال نكلؾ نفسا من األعمال إال ما ٌسعها فبل تحرج 
لال ابن عباس:" هم المإمنون، وسع هللا علٌهم أمر دٌنهم فمال: ما جعل علٌكم فً الدٌن  

 .(ٙ)من حرج"
 .(2)عن سعٌد بن جبٌر، فً لول هللا: "}إال وسعها{، ٌعنً: إال طالتها" 

 .(1)وعن عامر الشعبً: "}ال نكلؾ نفسا إال وسعها{،  إال ما عملت لها"
 .(5)"}ال نكلؾ نفسا إال وسعها{، لال: أداء الفرابض" وعن سفٌان، فً لوله:

لال أبو حٌان:" تكون جملة }ال نكلؾ{ اعتراضا بٌن المبتدأ والخبر، وفابدته أنه لما ذكر  
لوله وعملوا الصالحات نبه على أن ذلن العمل وسعهم وؼٌر خارج عن لدرتهم وفٌه تنبٌه 

 .(ٓٔ)إلٌها بالعمل السهل من ؼٌر مشمة"للكفار على أن الجنة مع عظم محالها ٌوصل 
جملة معترضة بٌن المبتدإ والخبر،  {" ال نكلؾ نفسا إال وسعها ولال الزمخشري:لوله} 

للترؼٌب فً اكتساب ما ال ٌكتنهه وصؾ الواصؾ من النعٌم الخالد مع التعظٌم بما هو فً 
 . (ٔٔ)الوسع، وهو اإلمكان الواسع ؼٌر الضٌك من اإلٌمان والعمل الصالح"

 .(ٕٔ)«ال تكلؾ نفس»ولرأ األعمش: 
 .(ٖٔ)أولبن أهل الجنة" [، أي:"ٕٗ}أُولَبَِن أَْصَحاُب اْلَجناِة{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
لال الطبري:" ٌمول: هإالء الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات، هم أهل الجنة الذٌن هم  

 .(ٗٔ)أهلها، دون ؼٌرهم ممن كفر باهلل، وعمل بسٌباتهم"

                                                             
 .ٕٔٙ/ٕ: الحدٌث ؼرٌب: األثٌر ابن. الببر: هً ـ كمضٌة ـ بالتشدٌد الركٌة(ٔ)
 .5ٔٗ/1انظر: تفسٌر المنار: (ٕ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5٘أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .ٕٓٗٔ/٘(:ص1ٓ5ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٕٔٗٔ/٘(:ص1ٓ52أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٕ٘/٘البحر المحٌط: (ٓٔ)
 .ٗٓٔ/ٕالكشاؾ:  (ٔٔ)
 .ٗٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ:  (ٕٔ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .2ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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أولبن أهل الجنة، هم فٌها ماكثون  [، أي:"ٕٗ}هُْم فٌَِها َخاِلُدوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)أبًدا ال ٌخرجون منها"

لال الطبري:" ٌمول : هم فً الجنة ماكثون، دابم فٌها مكثهم، ال ٌخرجون منها، وال  
 .(ٕ)ٌسلبون نعٌمها"

 الفوابد:
 الجنة ممتض للكرامة فً الدارٌن.اإلٌمان والعمل الصالح موجبان لدخول  -ٔ
 ال مشمة ال تحتمل فً الدٌن الصحٌح الذي جاءت به الرسل إال ما كان عموبة. -ٕ
 

 المرآن
ِ ال ِذي َهَدانَا ِلَهذَا  }َونََزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّلٍ تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر َولَالُوا اْلَحْمُد ّلِِل 

ُ لَمَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا ِباْلَحّكِ َونُوُدوا أَْن تِْلكُُم اْلَجن ةُ أُورِ َوَما كُن ا  ثْتُُموَها ِلنَْهتَِدَي لَْواَل أَْن َهَدانَا ّللا 
 [ٖٗ({ ]األعراف : ٖٗبَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن )

 التفسٌر:
عٌمهم أن األنهار وأذهب هللا تعالى ما فً صدور أهل الجنة من حمد وضؽابن، ومن كمال ن

تجري فً الجنة من تحت ؼرفهم ومنازلهم. ولال أهل الجنة حٌنما دخلوها: الحمد هلل الذي وفامنا 
للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فٌه من النعٌم، وما كنا لنوفاك إلى سلون الطرٌك المستمٌم لوال 

علٌه، لمد جاءت رسل ربنا بالحك من أَْن هدانا هللا سبحانه لسلون هذا الطرٌك، ووفامنا للثبات 
اإلخبار بوعد أهل طاعته ووعٌد أهل معصٌته، ونُودوا تهنبة لهم وإكراًما: أن تلكم الجنة أورثكم 

 هللا إٌاها برحمته، وبما لدامتموه من اإلٌمان والعمل الصالح.
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وأذهب هللا تعالى  أي:"[، ٖٗ}َوَنَزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼّلٍ

 .(ٖ)ما فً صدور أهل الجنة من حمد وضؽابن"
ٌمول تعالى ذكره: وأذهبنا من صدور هإالء الذٌن وصؾ صفتهم،  لال الطبري:" 

وأخبر أنهم أصحاب الجنة، ما فٌها من حمد وؼمر وعداوة كان من بعضهم فً الدنٌا على 
بعض، فجعلهم فً الجنة إذا أدخلهموها على سرر متمابلٌن، ال ٌحسد بعضهم بعضا على شًء 

 .(ٗ)خص هللا به بعضهم وفضله من كرامته علٌه"
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    :(٘)[، ألوالٖٗ}َوَنَزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِؼّلٍ

 .(ٙ)أحدها : األهواء والبدع ، لاله سهل بن عبد هللا
 والثانً : التباؼض والتحاسد .

 والثالث : الحمد .
 .(2)والرابع : العداوة. لاله الضحان

 والخامس: نزع من نفوسهم أن ٌتمنوا ما لؽٌرهم . 
 :(1)وفً نزعه وجهان

 أحدهما : أن هللا نزع ذلن من صدورهم بلطفه .
 والثانً : ان ما هداهم إلٌه من اإلٌمان هو الذي نزعه من صدورهم .

 وفً هذا الؽل لوالن :

                                                             
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٖٗ-2ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٖٗ/ٕ(:ص1٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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 .(ٔ)أحدهما : أنه ؼل الجاهلٌة ، لاله الحسن
 . (ٕ)دون وال ٌتحالدون بعد اإلٌمانوالثانً : أنهم ال ٌتعا

ولد روي عن علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه أنه لال : "إنً ألرجو أن أكون أنا 
} ْن ِؼّلٍ  .(ٖ)"وعثمان وطلحة والزبٌر ممن لال هللا فٌهم :} َونََزْعنَا َما فًِ ُصُدوِرِهم ّمِ

فً صدورهم من ؼل  عن علً أٌضا،  لال: "فٌنا وهللا أهل بدر نزلت: }ونزعنا ماو 
 .(ٗ)["2ٗإخوانا على سرر متمابلٌن{ ]سورة الحجر: 

لال السدي:" إن أهل الجنة إذا سٌموا إلى الجنة فبلؽوا، وجدوا عند بابها شجرة فً أصل  
، «الشراب الطهور»سالها عٌنان، فشربوا من إحداهما، فٌنزع ما فً صدورهم من ؼل، فهو 

 .(٘)علٌهم"نضرة النعٌم"، فلم ٌشعثوا ولم ٌتسخوابعدها أبدا"واؼتسلوا من األخرى، فجرت 
عن أبً نضرة لال:" ٌحبس أهل الجنة دون الجنة حتى ٌمضى لبعضهم من بعض، حتى  

ٌدخلوا الجنة حٌن ٌدخلونها وال ٌطلب أحد منهم أحدا بمبلمة ظفر ظلمها إٌاه. وٌحبس أهل النار 
ون النار حٌن ٌدخلونها وال ٌطلب أحد منهم دون النار حتى ٌمضى لبعضهم من بعض، فٌدخل

 .(ٙ)أحدا بمبلمة ظفر ظلمها إٌاه"
، ومن كمال نعٌمهم أن  [، أي:"ٖٗ}تَْجِري ِمْن تَْحتِِهُم اأْلَْنَهاُر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)األنهار تجري فً الجنة من تحت ؼرفهم ومنازلهم"
 .(1)"تجري من تحتهم أنهار الجنة لال الطبري:أي:" 
ِ الاِذي َهَدانَا ِلَهذَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولال أهل الجنة  [، أي:"ٖٗ}َولَالُوا اْلَحْمُد َّلِلا

 .(5)حٌنما دخلوها: الحمد هلل الذي وفامنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فٌه من النعٌم"
ٌمول: الحمد هلل الذي وفمنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فٌه من  لال الطبري:" 

 .(ٓٔ)كرامة هللا وفضله، وصرؾ عذابه عنا"

هو الشكر هلل االستحذاء له واإللرار له بنعمه وابتدابه، «: الحمد هلل» لال ابن عباس:" 
 .(ٔٔ)وؼٌر ذلن"

 .(ٕٔ)ثناء على هللا"«: الحمد هلل» لال كعب:" 
 .(ٖٔ)رداء الرحمن"«: الحمد هلل» الضحان:"لال  
ِ الاِذي َهَداَنا ِلَهذَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٗٔ)[، ثبلثة وجوهٖٗ}َولَالُوا اْلَحْمُد َّلِلا

 أحدهما : هدانا لنزع من صدورنا .
 والثانً : هدانا لثبوت اإلٌمان فً للوبنا حتى نزع الؽل من صدورنا .

 جوٌبر : هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة.والثالث : لال 

                                                             
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:صٕٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:صٓٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕٔ(:صٖٙٙٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٖٗ/ٕٔ(:صٗٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٓٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .25ٗٔ/٘(:ص1ٗ2ٖأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
 .25ٗٔ/٘(:ص1ٗ2ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕٔ)
 .25ٗٔ/٘(:ص1ٗ2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
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ُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وما كنا لنوفاك  [، أي:"ٖٗ}َوَما ُكناا ِلنَْهتَِدَي لَْواَل أَْن َهَدانَا َّللاا
إلى سلون الطرٌك المستمٌم لوال أَْن هدانا هللا سبحانه لسلون هذا الطرٌك، ووفامنا للثبات 

 .(ٔ)علٌه"
 .(ٕ)"الطبري:"ٌمول: وما كنا لنرشد لذلن، لوال أن أرشدنا هللا له ووفمنا بمنه وطولهلال 

عن أبً سعٌد لال، لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "كل أهل النار ٌرى منزله من الجنة، 
فٌمولون:"لو هدانا هللا"، فتكون علٌهم حسرة. وكل أهل الجنة ٌرى منزله من النار، 

 .(ٖ)أن هدانا هللا"! فهذا شكرهم"فٌمولون:"لوال 
{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لمد جاءت رسل ربنا  [، أي:"ٖٗ}لَمَْد َجاَءْت ُرسُُل َرّبِنَا بِاْلَحّكِ

 .(ٗ)بالحك من اإلخبار بوعد أهل طاعته ووعٌد أهل معصٌته"
 وتلماهم المبلبكة على أبواب الجنة: لال علً بن أبً طالب:" 

فادخلوها خالدٌن، وٌلمى كل ؼلمان صاحبهم ٌطوفون به فعل الولدان بالحمٌم سبلم علٌكم طبتم 
جاء من الؽٌبة: أبشر لد أعد هللا لن من الكرامة كذا وكذا، فٌنطلك من ؼلمانه إلى أزواجه من 

 الحور العٌن فٌمول: هذا فبلن، باسمه فً الدنٌا. فٌملن:
إلى أسكفة الباب فٌجًء فإذا هو بنمارق  أنت رأٌته؟ فٌمول: نعم. فٌستخفهن الفرح حتى ٌخرجن

مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابً مبثوثة، ثم نظر إلى تؤسٌس بنابه فإذا هو لد أسس على 
جندل اللإلإ بٌن أخضر وأحمر وأصفر وأبٌض ومن كل لون ثم ٌرفع طرفه إلى سمفه فلوال أن 

العٌن، ثم ٌتكا على أرٌكة من  هللا لدر له أللم أن ٌذهب ببصره، ثم ٌنظر إلى أزواجه من الحور
أرابكه ثم ٌمول: }الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، لمد جاءت رسل 

 .(٘)ربنا بالحك{ إلى آخر اآلٌة"
[، ٖٗ}َونُوُدوا أَْن تِْلكُُم اْلَجناةُ أُوِرثْتُُموَها بَِما كُْنتُْم تَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ونُودوا تهنبة لهم وإكراًما: أن تلكم الجنة أورثكم هللا إٌاها برحمته، وبما لدامتموه من اإلٌمان أي:"
 .(ٙ)والعمل الصالح"

لٌس من كافر وال مإمن إال وله فً الجنة والنار منزل، فإذا دخل أهل  لال السدي:" 
الجنة الجنة، وأهل النار النار، ودخلوا منازلهم، رفعت الجنة ألهل النار فنظروا إلى منازلهم 

ٌا أهل الجنة، رثوهم بما كنتم »، ثم ٌمال:«هذه منازلكم لو عملتم بطاعة هللا»فٌها، فمٌل لهم:
 .(2)بٌن أهل الجنة منازلهم"، فتمسم «تعملون

عن أبً هرٌرة وأبً سعٌد رضً هللا عنهما عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "}ونودوا أن تلكم الجنة{،  
لال: نودوا أن صحوا فبل تسمموا، وانعموا فبل تبؤسوا، وشبوا فبل تهرموا، واخلدوا فبل 

 .(1)تموتوا"
 .(5)"الدوا فبل تموتوا، وانعموا فبل تبؤسونودوا أن صحوا فبل تسمموا، واخ ولال األؼر:" 

 .(5)"اتبؤسو
 الفوابد:
 ال عداوة وال حسد فً الجنة. -ٔ
 الهداٌة هبة من هللا فبل تطلب إال منه، وال ٌحصل علٌها إال بطلبها منه تعالى. -ٕ

                                                             
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٓٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٗٗ/ٕٔ(:ص٘ٙٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٓٗٔ-25ٗٔ/٘(:ص1ٗ2ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .٘٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٕٔ(:ص2ٙٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٓٗٔ/٘(:ص1ٗ22أخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٖٗٗ/ٕٔ(:ص1ٙٙٗٔأخرجه الطبري) (5)
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 صدلت الرسل فٌما أخبرت به من شؤن الؽٌب وؼٌره. -ٖ
 

 المرآن
أَْن لَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحمًّا فََهْل َوَجْدتُْم َما َوَعَد َربُّكُْم }َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجن ِة أَْصَحاَب الن اِر 

ِ َعلَى الظ اِلِمٌَن ) ٌْنَُهْم أَْن لَْعنَةُ ّللا  ٌن بَ  [ٗٗ({ ]األعراف : َٗٗحمًّا لَالُوا نَعَْم فَؤَذ َن ُمَإذِّ
 التفسٌر:

لنار لابلٌن لهم: إنا لد وجدنا ما وعدنا ربنا على أهَل ا -بعد دخولهم فٌها-ونادى أصحاب الجنة 
ألسنة رسله حمًا من إثابة أهل طاعته، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حمًا من 
عماب أهل معصٌته؟ فؤجابهم أهل النار لابلٌن: نعم لد وجدنا ما وعدنا ربنا حمًا. فؤذان مإذن بٌن 

  على الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدود هللا، وكفروا باهلل ورسله.أهل الجنة وأهل النار: أْن لعنة هللا
}َوَناَدى أَْصَحاُب اْلَجناِة أَْصَحاَب النااِر أَْن لَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحمًّا فََهْل لوله تعالى: 

أهَل  -بعد دخولهم فٌها-نة ونادى أصحاب الج [، أي:"َٗٗوَجْدتُْم َما َوَعَد َربُّكُْم َحمًّا{ ]األعراؾ : 
النار لابلٌن لهم: إنا لد وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حمًا من إثابة أهل طاعته، فهل 

 .(ٔ)وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله حًما من عماب أهل معصٌته؟"
ٌمول تعالى ذكره: ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دخولهموها: ٌا أهل  لال الطبري:" 

النار، لد وجدنا ما وعدنا ربنا حما فً الدنٌا على ألسن رسله، من الثواب على اإلٌمان به وبهم، 
وعلى طاعته، فهل وجدتم ما وعدنا ربكم على ألسنتهم على الكفر به وعلى معاصٌه من 

 .(ٕ)العماب؟"
فؤجابهم أهل النار لابلٌن: نعم لد وجدنا  [، أي:"ٗٗ}لَالُوا نَعَْم{ ]األعراؾ : :لوله تعالى 

 .(ٖ)ما وعدنا ربنا حمًا"

 .(ٗ)فؤجابهم أهل النار: بؤن نعم، لد وجدنا ما وعد ربنا حما" لال الطبري:" 
 .(٘)وجد أهل الجنة ما وعدوا من الثواب، وأهل النار ما وعدوا من عذاب" لال السدي:" 
 .(٘)عذاب"

 .(ٙ)بكسرالعٌن« نعم»رئ:ول
ِ َعلَى الظااِلِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْنَُهْم أَْن لَْعنَةُ َّللاا ٌن بَ فؤذان  [، أي:"ٗٗ}فَؤَذاَن ُمَإذِّ

مإذن بٌن أهل الجنة وأهل النار: أْن لعنة هللا على الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدود هللا، وكفروا 
 .(2)باهلل ورسله"

ٌمول: فنادى مناد، وأعلم معلم بٌنهم }أن لعنة هللا على الظالمٌن{ ، ٌمول:  الطبري:"لال  
 .(1)ؼضب هللا وسخطه وعموبته على من كفر به"

وذلن أن هللا وعد أهل النار كل خزي وعذاب علمه الناس أو لم  لال ابن عباس:" 
اب الجنة أصحاب النار أن ، لال: فـ }نادى أصح(5)ٌعلموه، وذكر لوله: }وآخر من شكله أزواج{

أن لد وجدنا ما وعدنا ربنا حما، فهل وجدتم ما وعد ربكم حما؟ لالوا: نعم. ٌمول: من الخزي 

                                                             
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٕٗٔ/٘(:ص1ٗ1ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .ٙٗٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 [.1٘]سورة ص:  (5)
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والهوان والعذاب. لال أهل الجنة: فإنا لد وعدنا ربنا حما من النعٌم والكرامة. فؤذن مإذن بٌنهم 
 .(ٔ)أن لعنة هللا على الظالمٌن"

الرجل لٌصلً وٌلعن نفسه فً لراءته فٌمول: أال لعنة عن مٌمون بن مهران لال: "إن  
 .(ٕ)هللا على الظالمٌن وإنه لظالم"

 الفوابد:
وجود اتصال كامل بٌن أهل الجنة وأهل النار متى أراد أحدهم ذلن بحٌث إذا أراد من  -ٔ

 فً الجنة أن ٌنظر إلى من فً النار وٌخاطبه تم له ذلن.
 للمشاكلة أو التهكم.ٌجوز إطبلق لفظ الوعد على الوعٌد  -ٕ

 
 المرآن

ِ َوٌَْبغُونََها ِعَوًجا َوهُْم بِاآْلِخَرِة َكافُِروَن )  [٘ٗ({ ]األعراف : ٘ٗ}ال ِذٌَن ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل ّللا 
 التفسٌر:

هإالء الكافرون هم الذٌن كانوا ٌُْعِرضون عن طرٌك هللا المستمٌم، وٌمنعون الناس من سلوكه، 
 جاحدون. -وما فٌها-تكون السبٌل معوجة حتى ال ٌتبٌنها أحد، وهم باآلخرة وٌطلبون أن 

ِ َوٌَْبؽُونََها ِعَوًجا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاا  [، أي:"٘ٗ}الاِذٌَن 
هإالء الكافرون هم الذٌن كانوا ٌُْعِرضون عن طرٌك هللا المستمٌم، وٌمنعون الناس من سلوكه، 

 .(ٖ)وٌطلبون أن تكون السبٌل معوجة حتى ال ٌتبٌنها أحد"
ٌمول جل ثناإه: إن المإذن بٌن أهل الجنة والنار ٌمول: أن لعنة هللا على  لال الطبري:" 

الظالمٌن، الذٌن كفروا باهلل وصدوا عن سبٌله، }وٌبؽونها عوجا{، ٌمول: حاولوا سبٌل هللا وهو 
 .(ٗ)هللا له من استمامته" دٌنه، أن ٌؽٌروه وٌبدلوه عما جعله

والعرب تمول للمٌل فً الدٌن والطرٌك: "عوج" بكسر"العٌن"، وفً مٌل الرجل على 
الشًء والعطؾ علٌه:"عاج إلٌه ٌعوج عٌاجا وعوجا وعوجا"، بالكسر من"العٌن" والفتح، كما 

 : (٘)لال الشاعر
  (ٙ)لفا نسؤل منازل آل لٌلى                على عوج إلٌها وانثناء

 -وما فٌها-، وهم باآلخرة  [، أي:"٘ٗ}َوهُْم بِاآْلِخَرةِ َكافُِروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)جاحدون"
ٌمول: وهم لمٌام الساعة والبعث فً اآلخرة والثواب والعماب فٌها  لال الطبري:" 

 .(1)جاحدون"
 الفوابد:
عن سبٌل هللا وٌبؽونها  أن هللا سبحانه ذم من ذمه من أهل الكفر على أنهم ٌصدون -ٔ

 عوجا.
التندٌد بالصد عن سبٌل هللا، والظلم والكفر باآلخرة وهً أسباب الشماء فً الدار  -ٕ

 اآلخرة.
أن سبٌل هللا هو ما بعث به رسله مما أمر به وأخبر عنه، فمن نهى الناس نهٌاً مجرداً  -ٖ

نهاهم عن التصدٌك عن تصدٌك رسل هللا وطاعتهم، فمد صدهم عن سبٌل هللا، فكٌؾ إذا 

                                                             
 .1ٕٗٔ/٘(:ص1ٗ1ٔأخرجه ابن أبً ٌحاتم) (ٔ)
 .1ٕٗٔ/٘(:ص1ٗ1ٗأخرجه ابن أبً ٌحاتم) (ٕ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .1ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 ، واللسان، مادة"عوج".1ٗٗ/ٕٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري فً تفسٌره: (٘)
 .1ٗٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .1ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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بما أخبرت به الرسل، وبٌن أن العمل ٌنالض ذلن، وأنه ٌجب تمدٌمه على ما أخبرت به 
 الرسل؟!.

ومعلوم أن من زعم أن العمل الصرٌح الذي ٌجب اتباعه، ٌنالض ما جاء به 
الرسل، وذلن هو سبٌل هللا، فمد بؽى سبٌل هللا عوجاً، أي طلب لها العوج، فإنه طلب أن 

اعوجاج ذلن ومٌله عن الحك، وأن تلن السبٌل الشرعٌة السمعٌة المروٌة عن ٌبٌن 
األنبٌاء عوجا ال مستمٌمة، وأن المستمٌم هو السبٌل التً ابتدعها من خالؾ سبٌل 

 األنبٌاء.
ّدِ عن دٌنه -ٗ  .اإلرتباط الوثٌك بٌن اإلنحراؾ عن شرع هللا والصا
 

 المرآن
ٌْنَُهَما ِحَجاٌب َوَعلَى اأْلَ  ْعَراِف ِرَجاٌل ٌَْعِرفُوَن كاُلًّ ِبِسٌَماهُْم َونَاَدْوا أَْصَحاَب اْلَجن ِة أَْن َساَلٌم }َوبَ

ٌْكُْم لَْم ٌَْدُخلُوَها َوهُْم ٌَْطَمعُوَن )  [ٙٗ({ ]األعراف : َٙٗعلَ
 التفسٌر:

وبٌن أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز عظٌم ٌمال له األعراؾ، وعلى هذا الحاجز رجال 
أهل الجنة وأهل النار بعبلماتهم، كبٌاض وجوه أهل الجنة، وسواد وجوه أهل النار،  ٌعرفون

وهإالء الرجال لوم استوت حسناتهم وسٌباتهم ٌرجون رحمة هللا تعالى. ونادى رجال األعراؾ 
أهل الجنة بالتحٌة لابلٌن لهم: سبلم علٌكم، وأهل األعراؾ لم ٌدخلوا الجنة بعد، وهم ٌرجون 

 دخولها.
ٌْنَُهَما ِحَجاٌب{ ]األعراؾ : وله تعالى:ل  وبٌن أصحاب الجنة وأصحاب  [، أي:"ٙٗ}َوبَ

 .(ٔ)النار حاجز عظٌم ٌمال له األعراؾ"

وبٌن الجنة والنار حجاب، ٌمول: حاجز، وهو: السور الذي ذكره هللا  لال الطبري:أي:" 
تعالى فمال: }فضرب بٌنهم بسور له باب باطنه فٌه الرحمة وظاهره من لبله العذاب{ ، ]سورة 

 .(ٕ)[ . وهو"األعراؾ" التً ٌمول هللا فٌها: }وعلى األعراؾ رجال{"ٖٔالحدٌد: 
 .(ٖ)ة والنار"}ألعراؾ{، حجاب بٌن الجن لال مجاهد:" 

 .(ٗ)«"األعراؾ»، وهو«السور»عن السدي: "}وبٌنهما حجاب{، وهو 
 [، أي:"ٙٗ}َوَعلَى اأْلَْعَراِؾ ِرَجاٌل ٌَْعِرفُوَن كُبلًّ بِِسٌَماهُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)وعلى األعراؾ رجال ٌعرفون أهل الجنة وأهل النار بعبلماتهم"
، وكل مرتفع من األرض عند العرب «عرؾ»جمع، واحدها «:" األعراؾ»و 

، الرتفاعه على ما سواه من جسده، ومنه لول «عرؾ»، وإنما لٌل لعرؾ الدٌن «عرؾ»فهو
 :(ٙ)الشماخ بن ضرار

 وظلت بؤعراؾ تؽالى، كؤنها        رماح نحاها وجهة الرٌح راكز
 :(2)ٌعنً بموله:"بؤعراؾ"، بنشوز من األرض، ومنه لول اآلخر

                                                             
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .5ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 وهذا(( . كؤنها بالٌفاع تؽالً وظلت)) وؼٌره دٌوانه ورواٌة ،ٕ٘ٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجاز ،ٖ٘: دٌوانه(ٙ)

 ٌمودها الماء، طلب فً العجٌبة الطوٌلة رحلتها من عادت أن بعد الوحش، حمر صفة فً المصٌدة آخر من البٌت
 المناهز الوحوش رامً وال خٌال،...  ٌروعها ال عوراتها على محام: فمال ووصفهن، فوصفه العٌر،

 بارز األرض مستوى فً مركض له...  حمامة، نشز النشز، فوق وأصبح
 .......... ... ...................................بالٌفاع تؽالً وظلت

 .حمر ضمور ٌصؾ.ببعض بعضها احتكان(( الحمر تؽالً)) و
، ٓ٘ٗ/ٕٔوتفسٌر الطبري: ،ٕ٘ٔ /ٔ عبٌدة أبً المرآن مجازلم أتعرؾ على لابله، وانظر: البٌت فً  (2)
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 (ٔ)"حمه نٌاؾ                كالعلم الموفً على األعراؾكل كناز ل
 .(ٕ)لال ابن عباس:" }األعراؾ{، هو الشًء المشرؾ" 
 .(ٖ)سور كعرؾ الدٌن" }األعراؾ{، وعن ابن عباس أٌضا:" 
إن األعراؾ تل بٌن الجنة والنار، حبس علٌه ناس من  وروي عن ابن عباس كذلن:" 

 .(ٗ)أهل الذنوب بٌن الجنة والنار"
 .(٘)"}األعراؾ{، حجاب بٌن الجنة والنار، سور له باب"لال مجاهد: 

 ، ألوال:«األعراؾ»وفً الذٌن على 
 :(2)، لال أمٌة بن أبً الصلت(ٙ)أحدها : أنهم فضبلء المإمنٌن وعلماإهم ، لاله الحسن ، ومجاهد

اُن والَخِضرُ َوآَخُروَن َعلَى األْعَراِؾ لَْد َطِمعُوا                فًِ ّجناٍة  ما  َحفاَها الرُّ
 :(1)منمول عن خبر ٌروى فٌحتمل أمرٌن« األعراؾ»وهذا وإن كان شعراً جاهلٌاً وحال 

 األول: أن ٌكون أمٌة لد وصل إلى علمه من الصحؾ الشرعٌة . -
 والثانً : أن ٌكون هللا لد انطك به أمٌة إلهاماً لتصدٌك ما جاء به المرآن . -

 .(5)ة ٌَُرون فً صور الرجال ، لاله أبو مجلزوالثانً : أنهم مبلبك
 .(ٓٔ)والثالث : أنهم لوم بطؤت بهم صؽابرهم إلى آخر الناس ، لاله حذٌفة

والرابع : أنه لوم استوت حسناتهم وسٌباتهم فجعلوا هنالن حتى ٌمضى هللا من أمرهم ما ٌشاء ثم 
، (ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)بن جبٌر، وسعٌد (ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)ابن مسعودٌدخلهم الجنة ، وهذا لول 

 .(2ٔ)، وهو لول أكثر المفسرٌن(ٙٔ)، وأبً علممة(٘ٔ)والشعبً
وهذا  والخامس : أنهم لوم لتلوا فً سبٌل هللا وكانوا عصاة آلبابهم ، لٌل إنهم ؼزوا بؽٌر إذنهم.

  . (1ٔ)لول شرحبٌل بن سعد
 عن أصحاب  بن عبد الرحمن، عن أبٌه لال: "سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصوروي عن دمحم

األعراؾ، فمال: لوم لتلوا فً سبٌل هللا بمعصٌة آبابهم، فمنعهم لتلهم فً سبٌل هللا عن النار، 
 .(5ٔ)ومنعتهم معصٌة آبابهم أن ٌدخلوا الجنة"

                                                                                                                                                                               

 ."نوؾمادة " اللسانو
 .ٓ٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري:(ٔ)
 .ٓ٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٓ٘ٗ/ٕٔ(:ص2٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٔ٘ٗ/ٕٔ(:ص22ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔ٘ٗ/ٕٔ(:ص22ٙٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1ٕٖ/٘، واللباب:2٘/٘، والبحر المحٌط: ٕٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٕٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٓٙٗ-5٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٔٗٗٔ )-(2ٓ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٕٔ:ص(15ٙٗٔ )-(1٘ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗ/ٕٔ(:ص5ٓٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .1٘ٗٔ/٘(:ص1٘ٓٔ، وتفسٌر ابن ابً حاتم)٘٘ٗ/ ٕٔ(:ص5ٕٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .2٘ٗ-ٙ٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٕٔ(:ص55ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .1٘ٗٔ-1ٗٗٔ/٘(:ص1ٗ55انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (٘ٔ)
 .2٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
، وتفسٌر ابن ٕٕٔ/2، وتفسٌر المرطبً:ٕٗٓ/ٖ، وزاد المسٌر:ٕٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)

 .ٖٙٗ/ٕكثٌر:
 .2٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٖٓٗٔبري)انظر: تفسٌر الط (1ٔ)
( ، وابن منٌع، والحارث كما فى 5٘ٗ، رلم ٖٗٔ/٘حدٌث عبد الرحمن المزنى: أخرجه سعٌد بن منصور )(5ٔ)

( لال الهٌثمى: فٌه ٕٗ/2( ، والطبرانى كما فى مجمع الزوابد )5ٖٓٙ، 1ٖٓٙ، رلم ٗٙٙ/ٗٔالمطالب العالٌة )
( . وأخرجه أٌضا: الطبري ٗٓٔ، رلم ٙٓٔشور )ص أبو معشر نجٌح، وهو ضعٌؾ. والبٌهمى فى البعث والن
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والصواب من المول فً أصحاب األعراؾ أن ٌمال كما لال هللا  لال اإلمام الطبري:" 
كُبل من أهل الجنة وأهل النار بسٌماهم، وال خبر عن رسول  جل ثناإه فٌهم: هم رجال ٌعرفون

 هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصح سنده،وال أنه متفك على تؤوٌلها، وال إجماع من األمة على أنهم مبلبكة.
فإذ كان ذلن كذلن، وكان ذلن ال ٌدرن لٌاًسا، وكان المتعارؾ بٌن أهل لسان العرب 

دم دون إناثهم ودون سابر الخلك ؼٌرهم، كان بٌِّنًا أن ما لاله اسم ٌجمع ذكور بنً آ« الرجال»أن
أبو مجلز من أنهم مبلبكة، لوٌل ال معنى له، وأن الصحٌح من المول فً ذلن ما لاله سابر أهل 
التؤوٌل ؼٌره. هذا مع َمْن لال بخبلفه من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ما روي عن رسول هللا 

 .(ٔ) فً ذلن من األخبار، وإن كان فً أسانٌدها ما فٌها"ملسو هيلع هللا ىلص
عن أبً زرعة عمرو بن جرٌر، لال: "سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن أصحاب األعراؾ فمال: هم 
آخر من ٌمضً لهم من العباد، فإذا فرغ رب العالمٌن من المضاء بٌن العباد لال لهم: أنتم لوم 

النار وعجزت أن تدخلكم الجنة، فاذهبوا فؤنتم عتماي، فارعوا من الجنة أخرجتكم أعمالكم من 
 .(ٕ)حٌث شبتم"

ومعنى لوله :}ٌَْعِرفُوَن كُبلًّ بِِسٌَماهُْم{، ٌعنً: ٌعرفون أهل النار وأهل  لال الماوردي:"
 .(ٖ)الجنة بعبلمتهم التً ٌتمٌزون بها ، وعبلمتهم فً وجوههم وأعٌنهم"

لال الحسن البصري : "عبلمة أهل النار سواد الوجوه وزرلة العٌون ، وعبلمة أهل  
 .(ٗ)الجنة بٌاض الوجوه وحسن العٌون"

: إنهم فضبلء المإمنٌن كان ذلن «األعراؾ»لال الماوردي: "فإن لٌل فً أصحاب 
ا ، وٌرون زٌادة فً ثوابهم ومبالؽة فً كرامتهم ألنهم ٌرون منازلهم فً الجنة فٌستمتعون به

 عذاب النار فٌفرحون بالخبلص منها .
وإن لٌل : إنهم المفضلون وأصحاب الصؽابر من المإمنٌن كان ذلن لنمص ثوابهم عن 

 استحماق الدخول للجنة.
 وإن لٌل : إنهم المبلبكة ، احتمل أمرهم ثبلثة أوجه :

 ً الثواب والعماب .أحدها : أن ٌإمروا بذلن حمداً ألهل الجنة وذماً ألهل النار وزٌادة ف
والثانً : أن ٌكونوا حفظة األعمال فً الدنٌا الشاهدٌن بها عند هللا فً اآلخرة أمروا بذلن ، ما 

 أدوه من الشهادة تبشٌراً ألهل الجنة وتوبٌخاً ألهل النار .
والثالث : أن ٌكونوا خزنه الجنة والنار ، فإن من المبلبكة من أفرد لخزنة الجنة ، ومنهم من 

 رد لخزنة النار ، وٌكون هإالء لد جمع لهم بٌن األمرٌن ، وهللا أعلم بؽٌب ذلن .أف
وحكى ابن األنباري أن لوله:}َوَعلَى األَْعَراِؾ ِرَجاٌل{، معناه: على معرفة أهل الجنة 
 والنار رجال ، وأن لوله :}اْدُخلُواْ اْلَجناَة الَ َخوٌؾ َعلٌَُكم{ اآلٌة، من لول أصحاب األعراؾ ،

 .(٘)وهو مخالؾ لمول جمٌع المفسرٌن"
ٌْكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: ونادى  [، أي:"ٙٗ}َوَناَدْوا أَْصَحاَب اْلَجناِة أَْن َسبَلٌم َعلَ

 .(ٙ)رجال األعراؾ أهل الجنة بالتحٌة لابلٌن لهم: سبلم علٌكم"
وأهل األعراؾ لم  أي:" [،ٙٗ}لَْم ٌَْدُخلُوَها َوهُْم ٌَْطَمعُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)ٌدخلوا الجنة بعد، وهم ٌرجون دخولها"

                                                                                                                                                                               

( ، ٕٔ٘، رلم ٗٓٔ، والخرابطى فى مساوئ األخبلق )ص  -واللفظ له-1٘ٗ/ٕٔ(:ص2ٓ٘ٗٔفً جامع البٌان 
( 2ٕٔ/ٕ( . وعزاه ابن كثٌر فى التفسٌر )1ٗٙٗ، رلم 1ٙٓٔ/ٗوأبو نعٌم فى المعرفة من طرٌك الطبرانى )

 بن جرٌر، وابن أبى حاتم.لسعٌد بن منصور، وابن مردوٌه، وا
 .ٔٙٗ-ٓٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1٘ٗٔ/٘(:ص1٘ٓٓ، وابن ابً حاتم)ٔٙٗ/ٕٔ(:ص2ٔ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٕٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٕالنكت والعٌون: (ٗ)
 .2ٕٕ-ٕٕٙ/ٕالنكت والعٌون: (٘)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
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 الفوابد:
تمرٌر مبدأ ثمل الحسنات ٌنجً وخفتها تردي، ومن استوت حسناته وسٌباته ٌنجو آخر  -ٔ

 من ٌنجو من دخول النار.
 مشروعٌة الطمع إذا كان ممتضاه موجودا.  -ٕ
 

 المرآن
({ 7ٗأَْصَحاِب الن اِر لَالُوا َرب نَا اَل تَْجعَْلنَا َمَع اْلمَْوِم الظ اِلِمٌَن ) }َوإِذَا ُصِرفَْت أَْبَصاُرهُْم تِْلمَاءَ 

 [7ٗ]األعراف : 
 التفسٌر:

لَْت أبصار رجال األعراؾ جهة أهل النار لالوا: ربنا ال تُصٌِّرنا مع الموم الظالمٌن  وإذا ُحّوِ
 بشركهم وكفرهم.

وإذا  [، أي:"2ٗأَْبَصاُرهُْم تِْلَماَء أَْصَحاِب النااِر{ ]األعراؾ : }َوإِذَا ُصِرفَْت لوله تعالى: 
لَْت أبصار رجال األعراؾ جهة أهل النار"  .(ٕ)ُحّوِ

ٌمول تعالى ذكره: وإذا صرفت أبصار أصحاب األعراؾ تلماء أصحاب  لال الطبري:" 
 .(ٖ)النار، ٌعنً: حٌالهم ووجاههم، فنظروا إلى تشوٌه هللا لهم"

النار لالوا:  [، أي:"2ٗ}لَالُوا َرباَنا اَل تَْجعَْلنَا َمَع اْلمَْوِم الظااِلِمٌَن{ ]األعراؾ : تعالى: لوله 
ٌِّرنا مع الموم الظالمٌن بشركهم وكفرهم"  .(ٗ)ربنا ال تُص

الذٌن ظلموا أنفسهم، فؤكسبوها من سخطن ما  لال الطبري:} اْلمَْوِم الظااِلِمٌَن{، أي:" 
 .(٘)ذابن ما هم فٌه"أورثهم من ع

إن أصحاب األعراؾ إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم، لالوا: }ربنا  لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)ال تجعلنا مع الموم الظالمٌن"
بزمرة ٌذهب بها إلى النار،  -ٌعنً بؤصحاب األعراؾ -وإذا مروا بهم  لال السدي:" 

 .(2)لالوا: }ربنا ال تجعلنا مع الموم الظالمٌن{"
 .(1)تحرد وجوههم للنار، فإذا رأوا أهل الجنة ذهب ذلن عنهم" لال عكرمة:" 
فرأوا وجوههم مسودة، وأعٌنهم مزرلة، }لالوا ربنا ال تجعلنا مع الموم  لال ابن زٌد:" 

 .(5)الظالمٌن{"
 الفوابد:
وضع الشًء فً ؼٌر موضعه، والكافر وضع جحوده ما ٌستفاد من اآلٌة أن الظلم:"   -ٔ

 .(ٓٔ)ؼٌر موضعه، فهو بذلن من فعله ظالم لنفسه"جحد فً 
 .ومنها: التحذٌر من الظلم -ٕ

 
 المرآن

                                                                                                                                                                               
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٙٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖ2ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٖٗ/ ٘: الطبري تفسٌر(ٓٔ)
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 }َونَاَدى أَْصَحاُب اأْلَْعَراِف ِرَجااًل ٌَْعِرفُونَُهْم بِِسٌَماهُْم لَالُوا َما أَْغنَى َعْنكُْم َجْمعُكُْم َوَما كُْنتُمْ 
 [1ٗ({ ]األعراف : 1ٗتَْستَْكبُِروَن )

 التفسٌر:
أهل األعراؾ رجاال من لادة الكفار الذٌن فً النار، ٌعرفونهم بعبلمات خاصة تمٌزهم، ونادى 

لالوا لهم: ما نفعكم ما كنتم تجمعون من األموال والرجال فً الدنٌا، وما نفعكم استعبلإكم عن 
 اإلٌمان باهلل ولَبول الحك.

[، 1ٗونَُهْم بِِسٌَماهُْم{ ]األعراؾ : }َوَناَدى أَْصَحاُب اأْلَْعَراِؾ ِرَجااًل ٌَْعِرفُ لوله تعالى: 
ونادى أهل األعراؾ رجاال من لادة الكفار الذٌن فً النار، ٌعرفونهم بعبلمات خاصة  أي:"

 .(ٔ)تمٌزهم"
 .(ٕ)من أهل األرض }ٌعرفونهم بسٌماهم{ ، سٌما أهل النار"لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(ٖ)"نادوا رجاال فً النار ٌعرفونهم بسٌماهم لال ابن عباس:" 
لال عامة أهل التؤوٌل: ٌعرفون بسواد الوجوه وزرلة العٌون، ولكن  لال الماترٌدي:" 

أمكن أن ٌعرفوا باألعبلم التً كانت لهم فً الدنٌا سوى سواد الوجوه; ألنهم ٌخاطبونهم بموله: 
فلو لم ٌعرفوهم بآثار كانت لهم فً الدنٌا، لم ، {أؼنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون لالوا ما}

ٌكونوا ٌعاتبونهم بجمع األموال واالستكبار فً الدنٌا، وال ٌمال للفمراء ذلن، إنما ٌمال لؤلؼنٌاء; 
ألنهم هم الذٌن ٌجمعون األموال وهم المستكبرون على الخلك; كموله: }َولَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَوااًل 

وٌشبه أن ٌخاطب الكل، وفٌهم من لد جمع واستكبر، ، [ٖ٘ا نَْحُن بُِمعَذابٌَِن{ ]سبؤ : َوأَْواَلًدا َومَ 
 .(ٗ)"وذلن جابز، هذا على تؤوٌل من ٌجعل أصحاب األعراؾ الذٌن استوت حسناتهم بسٌباتهم

لالوا لهم: ما نفعكم ما  [، أي:"1ٗ}لَالُوا َما أَْؼنَى َعْنكُْم َجْمعُكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)كنتم تجمعون من األموال والرجال فً الدنٌا"

 .(ٙ)"ٌعنً: ما نفعكم اجتماعكم وتظاهركم فً الدنٌا لال السمعانً:" 
 .(2)ما كنتم تجمعون من األموال والعدد فً الدنٌا " لال الطبري:ٌعنً:" 
 .(1)"فً الدنٌا من المال واألوالد لال الثعلبً:أي:" 
 .(5)"تكثركم {،لالوا ما أؼنى عنكم جمعكم} ابن عباس:" عن 
وما نفعكم استعبلإكم عن  [، أي:"1ٗ}َوَما كُْنتُْم تَْستَْكبُِروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)اإلٌمان باهلل ولَبول الحك"
 .(ٔٔ)"وما أؼنى عنكم ما كنتم تستكبرون عن اإلٌمان :ٌعنً لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)"عن عبادة هللا زمنٌن:أي:"لال ابن ابً  
 .(ٖٔ)ٌمول: وتكبركم الذي كنتم تتكبرون فٌها" لال الطبري:" 
 .(ٗٔ)"واستكباركم عن الحك وعلى الناس لال الزمخشري:" 

                                                             
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .15ٗٔ/٘(:ص1ٕٕ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: (ٗ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1٘ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕٖ/ٗالكشؾ والبٌان: (1)
 .15ٗٔ/٘(:ص1ٕٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .5ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٕٙٔ/ٕتفسٌر ابن ابً زمنٌن: (ٕٔ)
 .2ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٗٔ)
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 .(ٔ)على أهل طاعة هللا" لال ابن زٌد:" 
 .(ٕ)وما كنتم تستكبرون{ ، وتكبركم" عن ابن عباس:"} 
 .(ٖ)"نزع هللا جمعهم وصار كبرهم فً النار لال لتادة:" 
ناس من الجبارٌن عرفوهم بسٌماهم. -ٌعنً بؤصحاب األعراؾ -فمر بهم  لال السدي:" 

 .(ٗ)لال: ٌمول: لال أصحاب األعراؾ: }ما أؼنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون{"
نادت المبلبكة رجاال فً النار ٌعرفونهم بسٌماهم }ما أؼنى عنكم  ولال ابن مجلز:" 

جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهإالء الذٌن ألسمتم ال ٌنالهم هللا برحمة{ ، لال: هذا حٌن دخل أهل 
 .(٘)الجنة الجنة }ادخلوا الجنة ال خوؾ علٌكم وال أنتم تحزنون{"

 .(ٙ)من الكثرة ،«تستكثرون»ولرئ: 
 الفوابد:
 إؼناء لمن مات كافرا مشركا من أهل الظلم والفساد. :أي ،إؼناء المال والرجال عدم -ٔ
 لبوله ٌجب لما الجحود أو ،سبحانه وتعالى طاعته عن بلستكباربٌان العموبة الوخٌمة ل -ٕ

 .وتصدٌمه
 

 المرآن
ُ بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا  ٌْكُْم َواَل أَْنتُْم تَْحَزنُوَن }أََهُإاَلِء ال ِذٌَن أَْلَسْمتُْم اَل ٌَنَالُُهُم ّللا  اْلَجن ةَ اَل َخْوٌف َعلَ

 [1ٗ({ ]األعراف : 1ٗ)
 التفسٌر:

أهإالء الضعفاء والفمراء من أهل الجنة الذٌن ألسمتم فً الدنٌا أن هللا ال ٌشملهم ٌوم المٌامة 
ؾ علٌكم من برحمة، ولن ٌدخلهم الجنة؟ ادخلوا الجنة ٌا أصحاب األعراؾ فمد ؼُِفَر لكم، ال خو

 عذاب هللا، وال أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنٌا.
ُ ِبَرْحَمٍة{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أهإالء  [، أي:"5ٗ}أََهُإاَلِء الاِذٌَن أَْلَسْمتُْم اَل ٌََنالُُهُم َّللاا

 .(2)الضعفاء والفمراء من أهل الجنة الذٌن ألسمتم فً الدنٌا أن هللا ال ٌشملهم ٌوم المٌامة برحمة"
 .(1)"أصحاب األعراؾ :ٌعنً لال ابن عباس:" 
 .(5)"هإالء الضعفاء الذٌن ألسمتم لال السدي:" 
أهل الجنة، كؤنه لٌل لهم: ٌا أهل النار أهإالء الذٌن حلفتم ال ٌنالهم  :ٌعنً لال الزجاج:" 

 .(ٓٔ)هللا برحمة"
لال هللا ألهل التكبر عن اإللرار بوحدانٌة هللا، واإلذعان لطاعته وطاعة  لال الطبري:" 

عفاء رسله، الجامعٌن فً الدنٌا األموال مكاثرة ورٌاء: أٌها الجبابرة كانوا فً الدنٌا،  أهإالء الض
 .(ٔٔ)الذٌن كنتم فً الدنٌا ألسمتم ال ٌنالهم هللا برحمة؟"

فؤلسم أهل النار أن أهل األعراؾ سٌدخلون النار معهم لالت المبلبكة الذٌن  لال مماتل:" 
ٌا  {الذٌن ألسمتم}أصحاب األعراؾ  :ٌعنً {،أهإالء} ،حبسوا أصحاب األعراؾ على الصراط

 .(ٔ){"برحمةال ٌنالهم هللا }أهل النار أنهم 
                                                             

 .1ٙٗ/ٕٔ(:ص2ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .15ٗٔ/٘(:ص1ٕ٘ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٙٗ/ٕٔ(:ص2ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٗ/ٕٔ(:ص2ٗٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٙ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .15ٗٔ/٘(:ص1ٕ٘1أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .15ٗٔ/٘(:ص1ٕ٘5أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٖٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٕٗ-2ٔٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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ادخلوا الجنة ٌا أصحاب األعراؾ  [، أي:"5ٗ}اْدُخلُوا اْلَجناةَ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)فمد ؼُِفَر لكم"

لال الطبري:" لال ]هللا تعالى[: لد ؼفرت لهم ورحمتهم بفضلً ورحمتً، ادخلوا ٌا  
 .(ٖ)أصحاب األعراؾ الجنة"

 .(ٗ)... "ادخلوا الجنة }ثم لالت المبلبكة: ٌا أصحاب األعراؾ لال مماتل:" 
أهإالء الذٌن ألسمتم ال ٌنالهم هللا }سؤلت عكرمة عن لوله: "عن ابن أبً خالد لال: 

 .(٘)"لال عكرمة: دخلوا الجنة {،برحمة ادخلوا الجنة
 .(ٙ)"فكانوا آخر أهل الجنة دخوال فٌما سمعنا عن أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال الربٌع:"

ٌْكُْم َواَل أَْنتُْم تَْحَزنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ال خوؾ علٌكم  [، أي:"5ٗ}اَل َخْوٌؾ َعلَ
 .(2)من عذاب هللا، وال أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنٌا"

ال خوؾ علٌكم بعدها من عموبة تعالبون بها على ما سلؾ منكم فً لال الطبري:أي:"  
الدنٌا من اآلثام واإلجرام، وال أنتم تحزنون على شًء فاتكم فً دنٌاكم.. ولال أبو مجلز: بل هذا 
المول خبر من هللا عن لٌل المبلبكة ألهل النار، بعد ما دخلوا النار، تعٌٌرا منهم لهم على ما 

لدنٌا للمإمنٌن الذٌن أدخلهم هللا ٌوم المٌامة جنته. وأما لوله:}ادخلوا الجنة ال كانوا ٌمولون فً ا
 .(1)خوؾ علٌكم وال أنتم تحزنون{، فخبر من هللا عن أمره أهل الجنة بدخولها"

 .(5)"من الموت {وال أنتم تحزنون} ،من العذاب {ال خوؾ علٌكم}لال مماتل:" 
فجابز أن ٌكون }ادخلوا الجنة{، خطابا من أصحاب األعراؾ ألهل  لال الزجاج:" 

الجنة، ألن كل ما ٌموله أصحاب األعراؾ فعن هللا تعالى. وجابز أن ٌكون خطابا من هللا عز 
 .(ٓٔ)وجل ألهل الجنة"

وحكى ابن األنباري أن لوله:}َوَعَلى األَْعَراِؾ ِرَجاٌل{، معناه: على  لال الماوردي:" 

الجنة والنار رجال ، وأن لوله:}اْدُخلُواْ اْلَجناةَ الَ َخوٌؾ َعلٌَكُم{، اآلٌة من لول  معرفة أهل
 .(ٔٔ)أصحاب األعراؾ ، وهو مخالؾ لمول جمٌع المفسرٌن"

ونادى أصحاب األعراؾ رجاال :}وأما لول هللا عز وجل لال أبو عبدهللا الحلٌمً:" 
جمعكم وما كنتم تستكبرون{ فإنما هو أنهم ٌمولون ، لالوا: }ما أؼنى عنكم {ٌعرفونهم بسٌماهم

لموم من أهل النار هذا فٌمول لهم أهل النار فً جواب ذلن وأنتم فما أؼنى عنكم إٌمانا، وهللا ال 
ٌؤلٌكم من هللا رحمه فٌكذب هللا تعالى ٌمٌن أهل النار وٌمول لهإالء: ألسمتم علٌهم أي ومن أٌن 

، ثم ٌمول ألصحاب األعراؾ: }ادخلوا الجنة ال خوؾ علٌكم أجزتم ألنفسكم أن تحكموا على هللا
 .(ٕٔ)"وال أنتم تحزنون{

إنهم ٌنادون وهم على السور ٌا ولٌد بن المؽٌرة وٌا أبا جهل "الكلبً: ونمل الثعلبً عن 
بن هشام وٌا فبلن. ثم ٌنظرون إلى الجنة فٌرون فٌها الضعفاء والفمراء والمساكٌن ممن كانوا 

م مثل سلمان وصهٌب وو خباب وأتباعهم فٌنادون أهإالء الذٌن ألسمتم حلفتم وأنتم ٌستهزإن به

                                                                                                                                                                               
 .5ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٓٗٔ/٘(:ص1ٖ٘ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٓٗٔ/٘(:ص1ٖ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٗ/ٕٔ(:ص2ٗ1ٗٔ. وانظر: خبر ابن مجلز فً تفسٌر الطبري)2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٖ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (5)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗ/ٕمعانً المرآن: (ٓٔ)
 .2ٕٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٔٔ)
 .1ٙٗ/ٔالمنهاج فً شعب اإلٌمان: (ٕٔ)
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فً الدنٌا ال ٌنالهم هللا برحمة ٌعنً الجنة ثم ٌمال ألصحاب األعراؾ ادخلوا الجنة ال خوؾ 
 (ٔ)"علٌكم وال أنتم تحزنون

 الفوابد:
 بشرى الضعفة من المسلمٌن بدخول الجنة وسعادتهم فٌها. -ٔ
أن الذي أثبتته اآلٌات المرآنٌة والسنن النبوٌة ودرج علٌه اآلٌة الكرٌمة وومن فوابد  -ٕ

السلؾ الصالح والصدر األول من الصحابة والتابعٌن لهم إلحسان من أبمة التفسٌر 
 والحدٌث والسنة أن العصاة من أهل التوحٌد على ثبلث طبمات:

الجنة من أول وهلة وال الطبمة األولى: لوم رجحت حسناتهم بسٌباتهم فؤولبن ٌدخلون  -
 تمسهم النار أبدا.

الطبمة الثانٌة: لوم تساوت حسناتهم وسٌباتهم وتكافؤت فمصرت بهم سٌباتهم عن الجنة  -
وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهإالء هم أصحاب األعراؾ; الذٌن ذكر هللا تعالى 

 .لهم فً دخول الجنةأنهم ٌولفون بٌن الجنة والنار ما شاء هللا أن ٌولفوا، ثم ٌإذن 
الطبمة الثالثة: لوم لموا هللا تعالى مصرٌن على كبابر اإلثم والفواحش، ومعهم أصل  -

التوحٌد، فرجحت سٌباتهم بحسناتهم، فهإالء هم الذٌن ٌدخلون النار بمدر ذنوبهم، فمنهم 
 من تؤخذه إلى كعبٌه، ومنهم من تؤخذه إلى أنصاؾ سالٌه، ومنهم من تؤخذه إلى ركبتٌه،

ومنهم من تؤخذه إلى حموٌه، ومنهم فوق ذلن، حتى إن منهم من لم ٌحرم منه على النار 
إال أثر السجود; حرم هللا على النار أن تؤكل أثر السجود، وهإالء هم الذٌن ٌؤذن هللا 

بكة ومن ولؽٌره من األنبٌاء من بعده واألولٌاء والمبل -ملسو هيلع هللا ىلص-تعالى بالشفاعة فٌهم لنبٌنا دمحم 
شاء هللا أن ٌكرمه، فٌحد لهم حدا فٌخرجونهم، ثم ٌحد لهم حدا فٌخرجونهم، ثم هكذا 
فٌخرجون من كان فً للبه وزن دٌنار من خٌر، ثم من كان فً للبه نصؾ دٌنار من 

خٌر، ثم برة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلن إلى أن ٌمول الشفعاء: ربنا لم نذر فٌها 
 تعالى من النار ألواما ال ٌعلم عدتهم إال هو بدون شفاعة الشافعٌن، خٌرا. وٌخرج هللا

ولم ٌخلد فً النار أحد من الموحدٌن; ولو عمل أي عمل: ولكن كل من كان منهم أعظم 
إٌمانا وأخؾ ذنبا كان أخؾ عذابا فً النار وألل مكثا فٌها وأسرع خروجا منها، وكل 

ذلن والعٌاذ باهلل، واألحادٌث فً هذا الباب  من كان أضعؾ إٌمانا وأعظم ذنبا كان بضد
بموله: "من لال ال إله إال هللا نفعته  -ملسو هيلع هللا ىلص-ال تحصى كثرة. وإلى هذا المعنى أشار النبً 

 . (ٕ)ٌوما من الدهر ٌصٌبه لبل ذلن ما أصابه"
وهذا ممام ضلت فٌه األفهام، وزلت فٌه األلدام، وهدى هللا الذٌن آمنوا لما 

 اختلؾ فٌه من الحك بإذنه، وهللا ٌهدي من ٌشاء إلى صراط مستمٌم.
 

 
 المرآن

ُ لَالُ  ا َرَزلَكُُم ّللا  ٌْنَا ِمَن اْلَماِء أَْو ِمم  َ }َونَاَدى أَْصَحاُب الن اِر أَْصَحاَب اْلَجن ِة أَْن أَفٌُِضوا َعلَ وا إِن  ّللا 
َمُهَما َعلَى اْلَكافِِرٌَن )  [ٓ٘]األعراف : ({ َٓ٘حر 

 التفسٌر:
واستؽاث أهل النار بؤهل الجنة طالبٌن منهم أن ٌُفٌضوا علٌهم من الماء، أو مما رزلهم هللا من 
م الشراب والطعام على الذٌن جحدوا توحٌده، وكذابوا  الطعام، فؤجابوهم بؤن هللا تعالى لد َحرا

 رسله.

                                                             
 .2ٖٕ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 موضح فً والخطٌب" ٓٗٔ/ ٔ" والصؽٌر األوسط فً والطبرانً" ٖ/ ٓٔ/ ٔ األستار كشؾ" البزار رواه(ٕ)

. هرٌرة أبً حدٌث من عدة طرق من" ٙٗ/ ٘" الحلٌة فً نعٌم وأبو" 25ٖو 1ٗ/ ٕ" والتفرٌك الجمع أوهام
 الصحٌح رجال رجاله: الهٌثمً ولال. الصحٌح رواة رواته: المنذري لال. صحٌحة بؤسانٌد الطرق هذه وبعض

 ."الصؽٌر والطبرانً البزار رجال"
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ا لوله تعالى:}َوَناَدى أَْصَحاُب النااِر أَْصحَ   َنا ِمَن اْلَماِء أَْو ِمما ٌْ اَب اْلَجناِة أَْن أَفٌُِضوا َعلَ
ُ{ ]األعراؾ :  واستؽاث أهل النار بؤهل الجنة طالبٌن منهم أن ٌُفٌضوا  [، أي:"َٓ٘رَزلَكُُم َّللاا

 .(ٔ)علٌهم من الماء، أو مما رزلهم هللا من الطعام"
 .(ٕ)ٌستطعمونهم وٌستسمونهم" لال ابن زٌد:" 
 .(ٖ)أو مما رزلكم هللا{، لال: من الطعام" السدي:"}عن  
ٌمول تعالى ذكره:}ونادى أصحاب النار{، بعد ما دخلوها، }أصحاب  لال الطبري:" 

الجنة{، بعد ما سكنوها، }أن{، ٌا أهل الجنة }أفٌضوا علٌنا من الماء أو مما رزلكم هللا{، أي: 
هللا تعالى ذكره عن استؽاثة أهل النار بؤهل  أطعمونا مما رزلكم هللا من الطعام، وهذا خبر من

الجنة، عند نزول عظٌم الببلء بهم من شدة العطش والجوع، عموبة من هللا لهم على ما سلؾ 
منهم فً الدنٌا من ترن طاعة هللا، وأداء ما كان فرض علٌهم فٌها فً أموالهم من حموق 

 .(ٗ)المساكٌن من الزكاة والصدلة"
 هللا عز وجل: أن ابن آدم ؼٌر مستؽن عن الطعام والشراب وإن فؤعلم لال الزجاج:" 

 .(٘)كان معذبا"
َمُهَما َعلَى اْلَكافِِرٌَن{ ]األعراؾ :   َ َحرا فؤجابوهم بؤن  [، أي:"ٓ٘لوله تعالى:}لَالُوا إِنا َّللاا

م الشراب والطعام على الذٌن جحدوا توحٌده، وكذابوا رسله"  .(ٙ)هللا تعالى لد َحرا
فؤجابهم أهل الجنة، إن هللا حرم الماء والطعام على الذٌن جحدوا توحٌده،  لال الطبري:" 

 .(2)وكذبوا فً الدنٌا رسله"
 فؤعلمهم أهل الجنة: أن هللا حرمها على الكافرٌن، ٌعنون أن هللا حرم لال الزجاج:" 

ٌصهر به ما فً طعام أهل الجنة وشرابهم على أهل النار، ألنهم إنما ٌشربون الحمٌم الذي 
 .(1)بطونهم"

ٌنادي الرجل أخاه أو أباه، فٌمول:لد احترلت، أفض علً من الماء!،  لال ابن عباس:" 
 .(5)فٌمال لهم: أجٌبوهم! فٌمولون:}إن هللا حرمهما على الكافرٌن{"

ٌنادي الرجل أخاه: ٌا أخً، لد احترلت فؤؼثنً! فٌمول:}إن هللا  لال سعٌد بن جبٌر:" 
 .(ٓٔ)حرمهما على الكافرٌن{"

لال ابن زٌد فً لوله:"}لالوا إن هللا حرمهما على الكافرٌن{، لال: طعام أهل الجنة 
 .(ٔٔ)وشرابها"

 الفوابد:
 .بالنار للكافرٌنالمطع لكل  -ٔ
وكذلن الشفاعة، ألنها وسٌلة  ،الكافرٌنعلى طعام أهل الجنة وشرابهم تعالى حرم أنه  -ٕ

 إلٌه.
من أتى بمانع ٌمنع من الشفاعة، أو دخول الجنة، كالشرن وٌستفاد من الفابدة السابمة أنه  -ٖ

 والكفر، فبل سبٌل للشفعاء إلى الشفاعة فٌه.

                                                             
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٖٗ/ٕٔ(:ص2٘ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٖٗ/ٕٔ(:ص2ٗ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٖٗ-2ٕٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٗ/ٕمعانً المرآن: (1)
 .2ٗٗ-2ٖٗ/ٕٔ(:ص2٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٗٗ/ٕٔ(:ص2ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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ٌَا لَْوِم ، لال تعالى: «ٌوم التناد»ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة أن من أسماء ٌوم المٌامة:  -ٗ }َو
ٌْكُْم ٌَْوَم التاَناِد{ ]ؼافر :   .[ ٕٖإِنًِّ أََخاُؾ َعلَ

سمً بذلن: لمناداة الناس بعضهم بعضا، فٌنادي أصحاب األعراؾ رجاال و
ٌعرفونهم بسٌماهم، وٌنادي أصحاب الجنة أصحاب النار: أن لد وجدنا ما وعدنا ربنا 

لماء، وٌنادي المنادي حما، وٌنادي أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفٌضوا علٌنا من ا
أٌضا بالشموة والسعادة: أال إن فبلن بن فبلن لد شمً شماوة ال ٌسعد بعدها، أال إن فبلن 
بن فبلن لد سعد سعادة ال ٌشمى بعدها أبدا، وهذا عند وزن األعمال، وتنادي المبلبكة 

لموت: أصحاب الجنة: أن تلكموا الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وٌنادى حٌن ٌذبح ا
، وٌنادى كل لوم (ٔ)"ٌا أهل الجنة، خلود ال موت، وٌا أهل النار، خلود ال موت"

 .(ٕ)بإمامهم، إلى ؼٌر ذلن من النداء
 
 

 المرآن
ْنٌَا فَاْلٌَْوَم نَْنَساهُْم َكَما نَسُوا لِ  تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ ٌَْوِمِهْم َهذَا مَاَء }ال ِذٌَن ات َخذُوا ِدٌنَُهْم لَْهًوا َولَِعبًا َوَغر 

 [ٔ٘({ ]األعراف : َٔ٘وَما َكانُوا بِآٌَاتِنَا ٌَْجَحُدوَن )

 التفسٌر:
الذٌن َحَرمهم هللا تعالى من نعٌم اآلخرة هم الذٌن جعلوا الدٌن الذي أمرهم هللا باتباعه باطبل 
ولهًوا، وخدعتهم الحٌاة الدنٌا وشؽلوا بزخارفها عن العمل لآلخرة، فٌوم المٌامة ٌنساهم هللا تعالى 

ة هللا وبراهٌنه وٌتركهم فً العذاب الموجع، كما تركوا العمل للماء ٌومهم هذا، ولكونهم بؤدل
 ٌنكرون مع علمهم بؤنها حك.

الذٌن َحَرمهم هللا  [، أي:"ٔ٘}الاِذٌَن اتاَخذُوا ِدٌنَُهْم لَْهًوا َولَِعًبا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"تعالى من نعٌم اآلخرة هم الذٌن جعلوا الدٌن الذي أمرهم هللا باتباعه باطبل ولهًوا

وذلن أنهم كانوا إذا ُدعوا إلى اإلٌمان سِخروا ممن دعاهم إلٌه وهزإوا  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)به، اؼتراًرا باهلل"

ٌَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ْن تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ وخدعتهم الحٌاة الدنٌا  [، أي:"ٔ٘}َوَؼرا
 .(٘)"وشؽلوا بزخارفها عن العمل لآلخرة

ا هم فٌه من العٌش والخفض والداعة، عن األخذ ٌمول: وخدعهم عاجُل م لال الطبري:" 
 .(ٙ)بنصٌبهم من اآلخرة، حتى أتتهم المنٌة"

ٌَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً   ْن تُْهُم اْلَحٌَاةُ الدُّ  :(2)[، وجوهٔ٘}َوَؼرا
 وؼرتهم زٌنة الحٌاة الدنٌا .أحدها: 

 والثانً : وؼرتهم الرٌاسة فً الدنٌا .
 حٌاتهم فً الدنٌا حٌن أمهلوا .والثالث: وؼرتهم 

فٌوم  [، أي:"ٔ٘}فَاْلٌَْوَم َنْنَساهُْم َكَما نَسُوا ِلمَاَء ٌَْوِمِهْم َهذَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:
 .(1)"المٌامة ٌنساهم هللا تعالى وٌتركهم فً العذاب الموجع، كما تركوا العمل للماء ٌومهم هذا

                                                             
 ..عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من(. ٘ٗ٘ٙ) البخاري رواه(ٔ)
 .ٖٔٔ/ ٘ٔ:المرطبً تفسٌرانظر:  (ٕ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٕٔ(:ص2٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
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نتركهم فً العذاب المبٌن جٌاًعا  -وذلن ٌوم المٌامة-أي: ففً هذا الٌوم  لال الطبري:" 
عطاًشا بؽٌر طعام وال شراب، كما تركوا العمل للماء ٌومهم هذا، ورفضوا االستعداد له بإتعاب 

 .(ٔ)أبدانهم فً طاعة هللا"
 .(ٕ)عن مجاهد: "}فالٌوم ننساهم{، لال: نسوا فً العذاب" 
 .(ٖ)هم من الرحمة، كما تركوا أن ٌعملوا للماء ٌومهم هذا"نترك لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)ٌمول: نسٌهم هللا من الخٌر، ولم ٌنسهم من الشّر" ولال ابن عباس أٌضا:" 
ٌَاتَِنا ٌَْجَحُدوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولكونهم بؤدلة هللا  [، أي:"ٔ٘}َوَما َكانُوا بِآ

 .(٘)"وبراهٌنه ٌنكرون مع علمهم بؤنها حك
وكما كانوا بآٌاتنا ٌجحدون.. وهً حججه التً احتج بها علٌهم، من  لال الطبري:أي:" 

 .(ٙ)األنبٌاء والرسل والكتب وؼٌر ذلن، }ٌجحدون{، ٌكذبون وال ٌصدلون بشًء من ذلن"
 الفوابد:
 تحرٌم اتخاذ شًء من الدٌن لهوا ولعبا. -ٔ
فلم ٌعد لها ما ٌنفعه فٌها من اإلٌمان التحذٌر من االؼترار بالدنٌا حتى ٌنسى العبد آخرته  -ٕ

 وصالح األعمال.
 

 المرآن
ْلنَاهُ َعلَى ِعْلٍم هًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن )  [ٕ٘({ ]األعراف : ٕ٘}َولَمَْد ِجئْنَاهُْم بِِكتَاٍب فَص 

 التفسٌر:
ٌانااه مشتمبل على -أٌها الرسول-ولمد جبنا الكفار بمرآن أنزلناه علٌن  علم عظٌم، هادًٌا من  ب

الضبللة إلى الرشد ورحمة لموم ٌإمنون باهلل وٌعملون بشرعه. وخصاهم دون ؼٌرهم; ألنهم هم 

 المنتفعون به.
 .(2) ولمد جبنا الكفار بمرآن" [، أي:"ٕ٘}َولَمَْد ِجبْنَاهُْم بِِكتَاٍب{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
، لمد جبنا هإالء الكفرة }بكتاب{، ٌعنً: ٌمول تعالى ذكره: ألسم، ٌا دمحم لال الطبري:" 

 .(1)المرآن الذي أنزله إلٌه"
ْلَناهُ َعَلى ِعْلٍم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ووضحنا أحكامه على علم منا  [، أي:"ٕ٘}فَصا

 .(5) حتى جاء لٌّماً ؼٌر ذي عوج"
ل فٌه،  لال الطبري:أي:"  مفصابل مبٌانًا فٌه الحك من الباطل، على علم منا بحّكِ ما فُّصِ

 .(ٓٔ)من الباطل الذي َمٌاز فٌه بٌنه وبٌن الحك"
ْلَناهُ َعلَى ِعْلٍم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    :(ٔٔ)[، وجهانٕ٘}فَصا

ٌاناا ما فٌه من الحبلل والحرام على علم بالمصلحة .  أحدهما : ب
 : مٌزنا به الهدى من الضبللة على علم بالثواب والعماب . والثانً

هداٌة من الضبللة إلى  [، أي:"ٕ٘}هًُدى َوَرْحَمةً ِلمَْوٍم ٌُْإِمنُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ) الرشد ورحمة لموم ٌإمنون باهلل وٌعملون بشرعه"

                                                             
 .2٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2٘ٗ/ٕٔ(:ص2٘٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٙٗ/ٕٔ(:ص2٘1ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٗ/ٕٔ(:ص2٘5ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙ٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .22ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
 .22ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٔٔ)
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ٌمول: بٌناه لٌُْهَدى وٌُْرَحم به لوٌم ٌصدلون به، وبما فٌه من أمر هللا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)ونهٌه، وأخباره، ووعده ووعٌده، فٌنمذهم به من الضبللة إلى الهدى"

 الفوابد:
 

 المرآن
لَْد َجاَءْت ُرسُُل َربِّنَا بِاْلَحّكِ  }َهْل ٌَْنظُُروَن إِال  تَؤِْوٌلَهُ ٌَْوَم ٌَؤْتًِ تَؤِْوٌلُهُ ٌَمُوُل ال ِذٌَن َنسُوهُ ِمْن لَْبلُ 

ٌَْر ال ِذي كُن ا نَْعَمُل لَْد َخِسُروا أَْنفَُسهُ  ْم َوَضل  فََهْل لَنَا ِمْن شُفَعَاَء فٌََْشفَعُوا لَنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل َغ
 [ٖ٘({ ]األعراف : َٖ٘عْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن )

 التفسٌر:
إال ما ُوِعدوا به فً المرآن من العماب الذي ٌإول إلٌه أمرهم؟ ٌوم ٌؤتً ما  هل ٌنتظر الكفار

ٌإول إلٌه األمر من الحساب والثواب والعماب ٌوم المٌامة ٌمول الكفار الذٌن تركوا المرآن، 
وكفروا به فً الحٌاة الدنٌا: لد تبٌان لنا اآلن أنا رسل ربنا لد جاإوا بالحك، ونصحوا لنا، فهل لنا 
من أصدلاء وشفعاء، فٌشفعوا لنا عند ربنا، أو نعاد إلى الدنٌا مرة أخرى فنعمل فٌها بما ٌرضً 
هللا عنا؟ لد خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فٌها، وذهب عنهم ما كانوا ٌعبدونه من دون 

 هللا، وٌفترونه فً الدنٌا مما ٌَِعُدهم به الشٌطان.
ٌَْنظُُروَن   هل ٌنتظر الكفار إال ما  [، أي:"ٖ٘إِالا تَؤِْوٌلَهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َهْل 

 .(ٖ) ُوِعدوا به فً المرآن من العماب الذي ٌإول إلٌه أمرهم؟"
هل ٌنتظر هإالء المشركون الذٌن ٌكذبون بآٌات هللا وٌجحدون  لال الطبري:ٌمول:" 

لماءه إال ما ٌإول إلٌه أمرهم، من ورودهم على عذاب هللا، وِصِلٌِّهم جحٌمه، وأشباه هذا مما 
 .(ٗ)أوعدهم هللا به"

 .(٘)عن لتادة لوله:"}هل ٌنظرون إال تؤوٌله{، أي: ثوابه" 
مثل ولعة بدر، والمٌامة، وما وعد فٌها من أما }تؤوٌله{، فعوالبه،  لال السدي:" 
 .(ٙ)موعد"

ابن زٌد فً لوله:"ٌوم ٌؤتً تؤوٌله"، لال: ٌوم ٌؤتً حمٌمته، ولرأ لول هللا تعالى: عن  
[ . لال: هذا تحمٌمها. ولرأ لول هللا: }َوَما ٌَْعَلُم ٓٓٔ}َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإٌَاَي ِمْن لَْبُل{ ]سورة ٌوسؾ: 

ُ{]سورة آل عمران:  تَؤِْوٌلَهُ إِال  .(2)[ ، لال: ما ٌعلم حمٌمته ومتى ٌؤتً، إال هللا تعالى"2َّللاا
ٌوم ٌؤتً ما ٌإول إلٌه األمر من  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}ٌَْوَم ٌَؤْتًِ تَؤِْوٌلُهُ{ ]األعراؾ :  

 .(1) الحساب والثواب والعماب ٌوم المٌامة"
 .(5)ه أمرهم من عماب هللا"ٌوم ٌجًء ما ٌإول إلٌ لال الطبري: معناه:" 
 .(ٓٔ)ٌوم المٌامة" لال ابن عباس:" 
 ، وفً رواٌة ثالثة:"(ٕٔ)عالبته" وفً رواٌة أخرى:" .(ٔٔ)لال لتادة : "أي: ثوابه" 
 .(ٔ)جزاإه"

                                                                                                                                                                               
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .22ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .21ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .21ٗ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .25ٗ/ٕٔ(:ص2ٙ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٗ-25ٗ/ٕٔ(:ص2ٙ1ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .1ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .25ٗ/ٕٔ(:ص2ٙ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .21ٗ/ٕٔ(:ص2ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .21ٗ/ٕٔ(:ص2ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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ٌمول الكفار الذٌن تركوا  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}ٌَمُوُل الاِذٌَن نَسُوهُ ِمْن لَْبُل{ ]األعراؾ :  
 .(ٕ) المرآن، وكفروا به فً الحٌاة الدنٌا"

أي: ٌمول الذٌن ضٌاعوا وتركوا ما أمروا به من العمل المنجٌهم مما آل  لال الطبري: " 
 .(ٖ)إلٌه أمرهم ٌومبذ من العذاب، من لبل ذلن فً الدنٌا"

 .(ٗ)أما }الذٌن نسوه{، فتركوه" لال السدي:" 
 .(٘)"}ٌمول الذٌن نسوه{، لال: أعرضوا عنه"عن مجاهد:و 
ٌَمُوُل الاِذٌَن نَسُوهُ ِمْن لَْبُل{ ]األعراؾ :    [، وجهان:ٖ٘وفً لوله تعالى:}

، وهو معنى لول (ٙ)أحدهما : معنى نسوه أعرضوا عنه فصار كالمنسً ، لاله أبو مجلز
 .(2)مجاهد

 .(5)لول السدي ، وهو معنى(1)والثانً : تركوا العمل به، لاله الزجاج
{ ]األعراؾ :   لد تبٌان لنا اآلن أنا  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}لَْد َجاَءْت ُرُسُل َرّبِنَا بِاْلَحّكِ

 .(ٓٔ) رسل ربنا لد جاإوا بالحك"
ألسم المساكٌن حٌن عاٌنوا الببلَء وحّل بهم العماب: أّن رسل هللا التً  لال الطبري:" 

أتتهم بالنِّذارة وبلؽتهم عن هللا الرسالة، لد كانت نصحت لهم وَصَدلتهم عن هللا، وذلن حٌن ال 
 .(ٔٔ)ٌنفعهم التصدٌك. وال ٌنجٌهم من َسَخط هللا وألٌم عمابه كثرة المال والمٌل"

ا ما وعدهم أنبٌاإهم، استٌمنوا فمالوا: }لد جاءت رسل ربنا فلما رأو لال السدي:" 
 .(ٕٔ)بالحك{"
{ ]األعراؾ : وفً    :(ٖٔ)[، وجهانٖ٘لوله تعالى:}لَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِاْلَحّكِ

 أحدهما : أنبٌاء هللا فً الدنٌا بكتبه المنذرة .
 العماب .والثانً : المبلبكة عند المعاٌنة بما بشروهم به من الثواب 

فهل لنا من أصدلاء  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}فََهْل لَنَا ِمْن شُفََعاَء فٌََْشفَعُوا َلنَا{ ]األعراؾ :  
 .(ٗٔ) وشفعاء، فٌشفعوا لنا عند ربنا"

وهذا خبٌر من هللا تعالى ذكره عن هإالء المشركٌن الذٌن وصؾ صفتهم،  لال الطبري:" 
أنهم ٌمولون عند حلول َسَخط هللا بهم، وورودهم ألٌَم عذابه، ومعاٌنتهم تؤوٌل ما كانت رسُل هللا 
تِعدهم: هل لنا من أصدلاَء وأولٌاء الٌوم فٌشفعوا لنا عند ربنا، فتنجٌنا شفاعتهم عنده مما لد حّل 

 .(٘ٔ)ن سوء فعالنا فً الدنٌا"بنا م
ٌَْر الاِذي كُناا نَْعَمُل{ ]األعراؾ :   أو نعاد إلى  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل َؼ

 .(ٙٔ) الدنٌا مرة أخرى فنعمل فٌها بما ٌرضً هللا عنا؟"

                                                                                                                                                                               
 .25ٗ-21ٗ/ٕٔ(:ص2ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .1ٓٗ/ٕٔ(:ص2ٙ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٓٗ/ٕٔ(:ص22ٓٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٓٗ/ٕٔ(:ص22ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٖٔٗ/ٕ، و21ٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (1)
 .1ٓٗ/ٕٔ(:ص2ٙ5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .1ٓٗ/ٕٔ(:ص2ٙ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .1ٔٗ/ٕٔتفسٌر البري: (٘ٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙٔ)
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تِبُه من أو نرّد إلى الدنٌا مرة أخرى، فنعمل فٌها بما ٌرضٌه وٌُعْ  لال الطبري:ٌمول:" 
أنفسنا؟ لال هذا الموَل المساكٌُن هنالن، ألنهم كانوا عهدوا فً الدنٌا أنفسهم لها شفعاء تشفع لهم 

 .(ٔ)فً حاجاتهم، فٌذكروا ذلن فً ولت ال ُخلة فٌه لهم وال شفاعة"
 لد خسروا أنفسهم بدخولهم النار [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}لَْد َخِسُروا أَْنفَُسُهْم{ ]األعراؾ :  

 .(ٕ) وخلودهم فٌها"
 .(ٖ)ٌمول: شروها بخسران" لال السدي:" 
ٌمول: َؼبَنوا أنفسهم حظوظها، ببٌعهم ما ال خطر له من نعٌم اآلخرة  لال الطبري:" 

 .(ٗ)الدابم، بالخسٌس من َعَرض الدنٌا الزابل"
وذهب عنهم ما  [، أي:"ٖ٘لوله تعالى:}َوَضلا َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{ ]األعراؾ :  

 .(٘)كانوا ٌعبدونه من دون هللا، وٌفترونه فً الدنٌا مما ٌَِعُدهم به الشٌطان"
ٌمول: وأسلمهم لعذاب هللا، وحار عنهم أولٌاإهم، الذٌن كانوا ٌعبدونهم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)من دون هللا، وٌزعمون كذبًا وافتراء أنهم أربابهم من دون الل"
 الفوابد:
 مان عند معاٌنة الموت والعذاب كما ال ٌنفع ٌوم المٌامة.ال ٌنفع اإلٌ  -ٔ
أن الكفار، إذا عاٌنوا الحمٌمة ٌوم المٌامة ٌمرون بؤن الرسل جاءت بالحك ... وبٌن فً  -ٕ

ال ٌنفعهم كموله  {لد جآءت رسل ربنا بالحك}مواضع أخر أن اعترافهم هذا بمولهم: 
ِعٌِر{ ]الملن :  [، ولوله: }لَالُوا بََلى ٔٔتعالى: }فَاْعتََرفُوا بِذَْنبِِهْم فَسُْحمًا أِلَْصَحاِب السا

 .[، ونحو ذلن من اآلٌات2َٔولَِكْن َحماْت َكِلَمةُ اْلعَذَاِب َعلَى اْلَكافِِرٌن{ ]الزمر : 
}َوَضلا  ، لال تعالى:وٌكذبه فٌما لصده ٌوم المٌامة كل معبود ٌنكر عبادة من عبده،أن  -ٖ

 .َعْنُهْم َما َكانُوا ٌَْفتَُروَن{

التؤوٌل فً كتاب هللا وسنة رسوله: هو الحمٌمة التً ٌبول إلٌها الكبلم. ومن الفوابد أن  -ٗ
فتؤوٌل الخبر: هو عٌن المخبر به، وتؤوٌل األمر نفس الفعل المؤمور به. كما لالت 

سبحانن اللهم ربنا »"ان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول فً ركوعه: ك»عابشة رضً هللا عنها: 
}َهْل ٌَْنُظُروَن إِالا تَؤِْوٌلَهُ ٌَْوَم  . ولال تعالى: (2)"«ٌتؤول المرآن ،وبحمدن، اللهم اؼفر لً

{ ]األعراؾ: ٌَؤْتًِ تَؤِْوٌلُهُ ٌَمُوُل الاِذٌَن نَسُوهُ ِمْن لَْبُل لَْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّنَا بِا  ،[ ْٖ٘لَحّكِ
 ،[ ٓٓٔومنه تؤوٌل الرإٌا، وتؤوٌل العمل، كموله: }َهذَا تَؤِْوٌُل ُرْإٌَاَي ِمْن لَْبُل{ ]ٌوسؾ: 

ٌٌْر َوأَْحَسُن تَؤِْوٌبًل{ ولوله ،[ ٙ: }َوٌُعَلُِّمَن ِمْن تَؤِْوٌِل اأْلََحاِدٌِث{ ]ٌوسؾ: ولوله : }ذَِلَن َخ
ٌِْه َصْبًرا{ ]الكهؾ: : }َسؤُنَولوله ،[ 5٘]النساء:  إلى [ ، 21بِّبَُن بِتَؤِْوٌِل َما لَْم تَْستَِطْع َعَل

ٌِْه َصْبًرا{ ]الكهؾ: لوله  .(1)[1ٕ: }ذَِلَن تَؤِْوٌُل َما لَْم تَْسِطْع َعلَ
 
 المرآن

ُ ال ِذي َخلََك الس َماَواِت َواأْلَْرَض ِفً ِست ِة أٌَ اٍم ثُم   ٌَْل }إِن  َرب كُُم ّللا  اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش ٌُْغِشً الل 
َراٍت بِؤَْمِرِه أاََل لَهُ اْلَخْلُك َواأْلَْمُر  ُ الن َهاَر ٌَْطلُبُهُ َحثٌِثًا َوالش ْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخ  تَبَاَرَن ّللا 

 [ٗ٘({ ]األعراف : َٗ٘ربُّ اْلعَالَِمٌَن )

                                                             
 .1ٔٗ/ٕٔتفسٌر البري: (ٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٗ/ٕٔ(:ص22ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٔٗ/ٕٔتفسٌر البري: (ٗ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔٗ/ٕٔتفسٌر البري: (ٙ)
 الركوع فً ٌمال ما باب الصبلة، فً ومسلم ،2ٖٖ/  1: - النصر سورة تفسٌر - التفسٌر فً البخاري أخرجه(2)

 .ٓٓٔ/  ٖ: السنة شرح فً والمصنؾ ،ٖٓ٘/  ٔ( : 1ٗٗ: )برلم والسجود الركوع
 .ٖٕ٘،ٔانظر: شرح العمٌدة الطحاوٌة: (1)
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 التفسٌر:
-هو هللا الذي أوجد السموات واألرض من العدم فً ستة أٌام، ثم استوى  -أٌها الناس-إن ربكم 

على العرش استواًء ٌلٌك بجبلله وعظمته، ٌُدخل سبحانه اللٌل على النهار، فٌلبسه إٌاه  -سبحانه
حتى ٌذهب نوره، وٌُدخل النهار على اللٌل فٌذهب ظبلمه، وكل واحد منهما ٌطلب اآلخر سرًٌعا 

كما  -سبحانه-الذي خلك الشمس والممر والنجوم مذلبلت له ٌسخرهن  -انهسبح-دابًما، وهو 
ٌشاء، وهنا من آٌات هللا العظٌمة. أال له سبحانه وتعالى الخلك كله وله األمر كله، تعالى هللا 

ه عن كل نمص، رب الخلك أجمعٌن.  وتعاظم وتنزا
ُ الاِذي َخلََك السا لوله تعالى:  [، َٗ٘ماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستاِة أٌَااٍم{ ]األعراؾ : }إِنا َرباكُُم َّللاا

 .(ٔ)هو هللا الذي أوجد السموات واألرض من العدم فً ستة أٌام" -أٌها الناس-إن ربكم  أي:"
بدُء الخلك العرُش والماء والهواء، وخلمت األرض من الماء، وكان بدء  لال مجاهد:" 

الخلك ٌوم األحد، واالثنٌن، والثبلثاء، واألربعاء، والخمٌس، وُجمع الخلك فً ٌوم الجمعة، 
دت الٌهوُد ٌوم السبت. وٌوم من الستة األٌام كؤلؾ سنة مما تعّدون"  .(ٕ)وتهوا

 : (ٖ)الزمان مع لدرته على ذلن أربعة أوجهوفً ترن تعجٌل خلمها فً ألل 
ً بعد شًء وحاالً بعد حال أبلػ فً الحكمة وأدل على صحة التدبٌر  أحدها : أن إنشاءها شٌبا
لٌتوالى مع األولات بما ٌنشبه من المخلولات تكرار المعلوم بؤنه عالم لادر ٌصرؾ األمور على 

 اختٌاره وٌجرٌها على مشٌبته .
 العتبار المبلبكة ، خلك شٌباً بعد شًء . والثانً : أن ذلن

والثالث : أن ذلن ترتب على األٌام األحد واالثنٌن والثبلثاء واألربعاء والخمٌس والجمعة وهً 
 ستة أٌام فؤخرج الخلك فٌها ، لاله مجاهد .

 .(ٗ)والرابع : لٌعلمنا بذلن ، الحساب كله من ستة ومنه ٌتفرع سابر العدد لاله ابن بحر

على  -سبحانه-ثم استوى  [، أي:"ٗ٘}ثُما اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش{ ]األعراؾ : تعالى: لوله 
 .(٘)"العرش  استواًء ٌلٌك بجبلله وعظمته من ؼٌر تشبٌه وال تمثٌل وال تعطٌٍل وال تحرٌؾ

 [، وجهان:ٗ٘}ثُما اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(2)، وابن ابً زمنٌن(ٙ)توى أمره على العرش ، لاله الحسنأحدهما : معناه: اس

 :(1)والثانً : معناه: استولى على العرش ، واحتجوا بمول الشاعر
ٌٍْؾ ودم ُمْهَراقٍ  ٌِْر َس  (5)لد اْستََوى بِْشٌر على الِعَراِق                ِمن َؼ

                                                             
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٕٔ(:ص22ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .1ٔٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٕٕ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1٘ٗ/ٔانظر: تفسٌر ابن ابً زمنٌن: (2)
" والصفات األسماء"و ،5ٕٕ/ ٕ" الماوردي تفسٌر"و ،(سوا) 1ٖٕ٘/ ٙ" الصحاح" فى نسبة بدون الشاهد(1)

/ ٗ" اللسان"و ،ٖٗٗ ص" المبانً رصؾ" و ،ٕٕٓ/ 2 والمرطبً ،ٖٕٔ/ ٖ" المسٌر زاد"و ،5ٖٓ/ ٕ للبٌهمً
 ،(سوا) ٔ٘٘/ 5ٔ" العروس تاج" فً ونسب ،ٖٕٗ/ ٔ" المصون الدر"و ،5ٖٖ/ ٕ "الخازن"و ،(سوا) ٖٕٙٔ

 صحٌح نمل ٌثبت لم: )ٙٗٔ/ ٘" الفتاوى" فً اإلسبلم شٌخ ولال ،(استوى لد) المراجع هذه وفً األخطل، إلى
 ونسبه. اهـ( اللؽة فً ٌعرؾ ال مصنوع بٌت إنه: ولالوا أنكروه، اللؽة أبمة من واحد ؼٌر وكان عربً، شعر أنه
 وجوه من باطل به واالستدالل نصرانً، األخطل: )ولال األخطل، إلى 2/ 5" والنهاٌة البداٌة" فً كثٌر ابن

: وانظر( البعٌث إلى) 5ٕٔ/ ٔ" الوسٌط" وفً هنا نسبه والواحدي األخطل دٌوان فً لٌس وهو. اهـ( كثٌرة
 .151 ،15ٓ/ ٖ" المرسلة الصواعك مختصر"
من استواء الرحمن على العرش، ونهاٌة  -بشر على العراق -وأٌن استواء لال اآللوسً معلما على البٌت:" (5)

األمر ٌحتاج إلى المول بؤن المراد استٌبلء ٌلٌك بشؤن الرحمن جل شؤنه فلٌمل من أول األمر لبل تحمل مإنة هذا 
ك بكمال التؤوٌل استواء ٌلٌك بشؤن من عز شؤنه وتعالى عن إدران العمول سلطانه، وهذا ألٌك باألدب وأوف

وإلٌها دعا أبمة الحدٌث فً المدٌم  -وإٌاها اختار أبمة الفمهاء ولاداتها -العبودٌة وعلٌه درج صدر األمة وساداتها
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وؼٌرهم، ولد اتفك أهل العلم هذا لول أهل التؤوٌل من المعتزلة والجهمٌة والحرورٌة و 
 .(ٔ)على إبطاله

ولٌس استواإه على العرش استٌبلء كما لال أهل المدر; ألنه عز  لال اإلمام األشعري:" 
 .(ٕ)وجل لم ٌزل مستولٌاً على كل شًء"

كما رد علٌهم الدارمً وأبطل تؤوٌلهم لذلن بموله: "فهل من مكان لم ٌستول علٌه ولم 
ثم لال: هذا محال من الحجج  …ٌعله حتى خص العرش بالذكر من بٌن األمكنة واالستواء 

فً بطوله واستحالته، ؼٌر أنكم تؽالطون به  -إن شاء هللا  -وباطل من الكبلم ال تشكون أنتم 
 .(ٖ)الناس"

هنا،  «االستٌبلء»على َمْن فَسار االستواء بـ  -وهو من أبمة اللؽة-ولد َردا ابن األعرابً 
بموله: ".. ال ٌمال: استولى على الشًء، إال أن ٌكون له مضاّد، فإذا ؼلب أحُدهما، لٌل: استولى 

"..(ٗ) . 
 .(٘)ذلن الكرمً وهللا تعالى ال منازع له فً ُمْلكه. وَرداه كذلن الخلٌل بن أحمد. ذَكرَ 

أّول المعتزلة االستواء باالستٌبلء...وأما أهل السنة فٌتبرءون من هذا  لال السمعانً:"
ببل كٌؾ، واإلٌمان به واجب،  -تعالى  -التؤوٌل، وٌمولون: إن االستواء على العرش صفة هلل 

كذلن ٌحكى عن مالن بن أنس، وؼٌره من السلؾ، أنهم لالوا فً هذه اآلٌة: اإلٌمان به واجب، 
 .(ٙ)والسإال عنه بدعة"

ومنهج السلؾ الصالح إزاء صفة االستواء، وؼٌرها من صفات الباري تعالى: أن تمر 
كما جاءت، من ؼٌر تكٌٌؾ وال تمثٌل، وال تحرٌؾ، وال تعطٌل; فٌثبتون له األسماء والصفات، 
وٌنفون عنه مشابهة المخلولات، إثباتًا منزًها عن التشبٌه، منزًها عن التعطٌل، فمن نفى حمٌمة 
االستواء فهو ُمعّطل، وَمْن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق، فهو ُمَمثِّل. ولد لال اإلمام 

ا سُبل عن كٌفٌة االستواء، فمال: )الكٌؾ ؼٌر معمول، واالستواء منه ؼٌر  مالن بن أنس، لَما
 مجهول، واإلٌمان به واجب، والسإال عنه بدعة(، ولد َوَرَد مثُل ذلن عن أم سلمة رضً هللا

 .(2)عنها، وربٌعة الرأي

                                                                                                                                                                               

والحدٌث حتى لال دمحم بن الحسن كما أخرجه عنه البللكابً: اتفك الفمهاء كلهم من المشرق إلى المؽرب على 
رد عن سلٌمان بن ٌسار أن رجبل ٌمال له ضبٌع: لدم المدٌنة اإلٌمان بالصفات من ؼٌر تفسٌر وال تشبٌه، وو

فجعل ٌسؤل عن متشابه المرآن فؤرسل إلٌه عمر بن الخطاب رضً هللا تعالى عنه ولد أعد له عراجٌن النخل 
وفً  -العراجٌن فضربه حتى أدمى رأسه فمال: من أنت؟ فمال: أنا عبد هللا ضبٌع فؤخذ عمر عرجونا من تلن

ه بالجرٌد حتى ترن ظهره دبرة ثم تركه حتى برئ فدعا به لٌعود فمال: إن كنت ترٌد لتلً فالتلنً فضرب -رواٌة
". روح لتبل جمٌبل فؤذن له إلى أرضه وكتب إلى أبً موسى األشعري أن ال ٌجالسه أحد من المسلمٌن

 .1ٙ-1٘/ٕالمعانً:
 مختصر"و ،5ٗٔ - ٖٗٔ/ ٘" لفتاوىا"و ،1ٖٓ - ٖٙٓ/ ٕ" والصفات األسماء"و ،ٖٙ ص" اإلبانة: "انظر(ٔ)

 .ٕٙ ص لؤللبانً" العلو
 .ٖٔٔرسالة إلى أهل الثؽر بباب االبواب: (ٕ)
 .1ٔ: الجهمٌة على الرد انظر(ٖ)
 .ٕٗٗ/ ٖ: للبللكابً" والجماعة السنة أهل اعتماد أصول شرح(ٗ)
 .ٕٗٔ :الثمات لاوٌلانظر:  (٘)
 .11ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 ،25ٗٔ/ ٕ" اللؽة تهذٌب" فً( سوا) مادة وانظر. ٖٗٗ - ٓٗٗ/ ٖ" االعتماد أصول شرح: "انظر(2)
: للدامؽانً" المرآن لاموس" ،52ٕٔ" المحٌط الماموس" ،ٕٓٙٔ/ ٗ" اللسان" ،1ٖٕٙ - 1ٖٕ٘/ ٙ" الصحاح"

 البن" الحدٌث مختلؾ تؤوٌل: "االستواء صفة موضوع حول وانظر. 25ٔ/ ٔ: للزبٌدي" العروس تاج" ،ٕ٘٘
 ،ٙٔٔ ص: للبٌهمً" الرشاد سبٌل إلى والهداٌة االعتماد" ،ٓٗ ص: للدارمً" الجهمٌة على الرد" ،5ٖٗ :لتٌبة

 5ٔ٘ ،ٗٓٗ، ٖ٘ٙ ،ٙٗٔ/ ٘" تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ فتاوى مجموع" ،ٖٖٓ/ ٕ: للبٌهمً" والصفات األسماء"
: عثٌمٌن بن لدمحم" العمٌدة فً رسابل" ،2ٙٔ - ٗٙٔ ،ٕ٘ٔ - ٕٗٔ/ ٔ: حجر بن ألحمد" السلفٌة العمابد" ٕٓ٘ -

2ٓ. 
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مذهب السلؾ الصالح أنه استوى سبحانه علٌه ببل كٌؾ على  لال اإلمام الشوكانً:"
 .(ٔ)الوجه الذي ٌلٌك به مع تنزهه عما ال ٌجوز علٌه"

: "ولد كان السلؾ األول رضً هللا -بعد أن ذكر مذهب المتكلمٌن -لال اإلمام المرطبً 
ال ٌنطمون بذلن بل نطموا هم والكافة، بإثباتها هلل تعالى كما نطك  عنهم ال ٌمولون بنفً الجهة،

كتابه، وأخبرت رسله، ولم ٌنكر أحد من السلؾ الصالح أنه استوى على عرشه حمٌمة، وخص 
العرش بذلن ألنه أعظم المخلولات، وإنما جهلوا كٌفٌة االستواء، فإنه ال تعلم حمٌمته. لال مالن 

والكٌؾ مجهول، والسإال عنه بدعة. وكذا لالت أم  -أي فً اللؽة -ومرحمه هللا: االستواء معل
 .(ٕ)سلمة رضً هللا عنها"

لال اإلمام ابن كثٌر:" وأما لوله تعالى : } ثُما اْستََوى َعلَى اْلعَْرِش { فللناس فً هذا الممام  
سلؾ الصالح : مماالت كثٌرة جدا ، لٌس هذا موضع بسطها ، وإنما ٌُسلن فً هذا الممام مذهب ال

مالن ، واألوزاعً ، والثوري ، واللٌث بن سعد ، والشافعً ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن 
راهوٌه وؼٌرهم ، من أبمة المسلمٌن لدٌما وحدٌثا ، وهو إمرارها كما جاءت من ؼٌر تكٌٌؾ 

 ال ٌشبهه وال تشبٌه وال تعطٌل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهٌن منفً عن هللا ، فإن هللا
ٌء َوهَُو الساِمٌُع اْلَبِصٌُر { ] الشورى :  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش [ بل األمر كما  ٔٔشًء من خلمه ، و } لَ

ٌْم بن حماد الخزاعً شٌخ البخاري  -لال األبمة  : "من شبه هللا بخلمه فمد كفر ، ومن  -منهم نُعَ
 به نفسه وال رسوله تشبٌه ، فمن جحد ما وصؾ هللا به نفسه فمد كفر". ولٌس فٌما وصؾ هللا

أثبت هلل تعالى ما وردت به اآلٌات الصرٌحة واألخبار الصحٌحة ، على الوجه الذي ٌلٌك بجبلل 
 .(ٖ)هللا تعالى ، ونفى عن هللا تعالى النمابص ، فمد سلن سبٌل الهدى"

 :(ٗ)،  ثبلثة ألوال[ٗ٘]األعراؾ : وفً}اْلعَْرِش{
عنه بالعرش والسرٌر كعادة ملون األرض فً الجلوس على األسرة ، أحدها : أنه الُمْلن كنً 

 .(٘)حكاه ابن بحر
والثانً : أنه السموات كلها ألنها سمؾ ، وكل سمؾ عند العرب هو عرش ، لال هللا تعالى 

 [، أي: على سموفها . ٘ٗ[ ] الحج :  ٕٗ:}َخاِوٌَةً َعلَى عُُروِشَها{ ] الكهؾ : 
 السماء فً أعبلها وأشرفها ، محجوب عن مبلبكة السماء .والثالث : أنه موضع فً 

 .(ٙ)لال ابن عباس:" وإنما سمً العرش عرشا الرتفاعه" 
 .(2)سعد الطابً: "العرش ٌالوتة حمراء"لال  
 .(1)لال وهب بن منبه :"إن هللا خلك العرش من نوره" 
ٌَْل الناَهاَر ٌَْطلُبُهُ لوله تعالى:  وٌُدخل النهار على  [، أي:"َٗ٘حثٌِثًا{ ]األعراؾ : }ٌُْؽِشً اللا

 .(5)وكل واحد منهما ٌطلب اآلخر سرًٌعا دابًما"، اللٌل فٌذهب ظبلمه
 .(ٓٔ)عن ابن عباس:"}ٌطلبه حثٌثًا{، ٌمول: سرٌعًا" 
 .(ٔٔ)ٌؽشً اللٌل النهاَر بضوبه، وٌطلبه سرًٌعا حتى ٌدركه" لال السدي:" 

 .(ٕٔ)ٌل على النهار"لال السمعانً:" أي: ٌؽطً الل

                                                             
 .ٕٓٗ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .5ٕٔ/ 2 تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘21أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘25أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .52ٗٔ/٘(:ص1٘1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:ص22ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٕٔ(:ص22٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .11ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٕٔ)
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أي : ٌذهب ظبلم هذا بضٌاء هذا ، وضٌاء هذا بظبلم هذا ، وكل منهما  لال ابن كثٌر:" 
ٌطلب اآلخر طلًبا حثٌثًا ، أي : سرٌعًا ال ٌتؤخر عنه ، بل إذا ذهب هذا جاء هذا ، وإذا جاء هذا 

ٌُْل نَْسلَُخ ِمْنهُ الناَهاَر فَإِذَا هُْم ُمْظِلمُ  وَن َوالشاْمُس تَْجِري ذهب هذا ، كما لال تعالى : } َوآٌَةٌ لَُهُم اللا
ْلمَِدٌِم * ال ِلُمْستَمَّرٍ لََها ذَِلَن تَْمِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلعَِلٌِم * َواْلمََمَر لَداْرنَاهُ َمنَاِزَل َحتاى َعاَد َكاْلعُْرُجوِن ا

ٌُْل َسابُِك الناَهاِر َوكُلٌّ   - 2ٖفًِ فَلٍَن ٌَْسبَُحوَن { ] ٌس : الشاْمُس ٌَْنبَِؽً لََها أَْن تُْدِرَن اْلمََمَر َوال اللا
ٌُْل َسابُِك الناَهاِر { أي : ال ٌفوته بولت ٌتؤخر عنه ، بل هو فً أثره ال ٓٗ [ فموله : } َوال اللا

 .(ٔ)واسطة بٌنهما"
َراٍت ِبؤَْمِرِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  -وهو  [، أي:"ٗ٘}َوالشاْمَس َواْلمََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخا

 .(ٕ)كما ٌشاء" -سبحانه-الذي خلك الشمس والممر والنجوم مذلبلت له ٌسخرهن  -حانهسب
ٌمول تعالى ذكره: إن ربكم هللا الذي خلك السموات واألرض والشمس  لال الطبري:" 

 .(ٖ)والممر والنجوم، كّل ذلن بؤمره، أمرهن هللا فؤطعن أمَره"
 .(ٗ)مره"أي: خلك النجوم جارٌاب مجارٌهن بؤ لال الزجاج:" 
 .(٘)أي : الجمٌع تحت لهره وتسخٌره ومشٌبته " لال ابن كثٌر:" 
أال له سبحانه وتعالى الخلك  [، أي:"ٗ٘}أاََل لَهُ اْلَخْلُك َواأْلَْمُر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)كله وله األمر كله"
 .(2)أي : له الملن والتصرؾ" لال ابن كثٌر:" 
أال هلل الخلك كله، واألمُر الذي ال ٌخالؾ وال ٌرّد أمره، دون ما سواه  لال الطبري:أي:" 

من األشٌاء كلها، ودون ما عبده المشركون من اآللهة واألوثان التً ال تضر وال تنفع، وال تخلك 
 .(1)وال تؤمر"
ُ َربُّ اْلعَالَِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ه تعالى هللا  [، أي:"ٗ٘}تََباَرَن َّللاا وتعاظم وتنزا

 .(5)عن كل نمص، رب الخلك أجمعٌن"
 .(ٓٔ)تبارن هللا معبوُدنا الذي له عبادة كل شًء، رب العالمٌن" لال الطبري:أي:" 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن لم ٌحمد هللا على ما عمل من عمل صالح وحمد نفسه، للا  روي عن  

جعل للعباد من األمر شٌبًا فمد كفر بما أنزل هللا على شكره، وَحبِط عمله. وَمْن زعم أن هللا 
 .(ٔٔ)أنبٌابه، لموله: }أال له الخلك واألمر تبارن هللا رب العالمٌن{"

 الفوابد:
ٌحسن التثبت فً األمر والتؤنً عند العمل وترن العجلة، فاهلل لادر على خلك السموات  -ٔ

الدنٌا تعلٌما وإرشادا إلى  أٌام بممدار أٌام ٘واألرض فً ساعة ولكن خلمها فً ستة
 التثبت فً األمور والتؤنً فٌها.

أن هللا سبحانه وتعالى مستو على عرشه، استوى علٌه كما بٌنه فً كتابه، فً لوله   -ٕ
ُ الاِذي َخلََك الساَماَواِت َواأْلَْرَض فًِ ِستاِة أٌَااٍم ثُما اْستََوى َعلَى اْلعَرْ  ِش{ تعالى: }إِنا َرباكُُم َّللاا

ْحَمُن َفاْسؤَْل بِِه َخبٌِراً{ ]الفرلان: ٗ٘]األعراؾ:  [ 5٘[ ولوله: }اْستََوى َعلَى اْلَعْرِش الرا

                                                             
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٕمعاي المرآن: (ٗ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٗٗ-1ٖٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٗٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٕٔ(:ص22ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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فً آٌات أخر، والرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ذكره فٌما نمل عنه، من ؼٌر أن ٌكٌؾ استواءه علٌه، أو 
 ة عن صفات ربنا منفٌة.ٌجعل لفعله، وفهمه، أو وهمه سبٌبلً إلى إثبات كٌفٌته، إذ الكٌفٌ

لال إمام المسلمٌن فً عصره أبو عبد هللا مالن بن أنس رضً هللا عنه، فً 
جواب من سؤله عن كٌفٌة االستواء: " االستواء معلوم، والكٌؾ مجهول، والسإال عنه 

 .(ٔ)بدعة، وأران صاحب بدعة"، ثم أمر بإخراج السابل"
إال هو، واألمر كذلن فبل آمر وال ناهً  انحصار الخلك كل الخلك فٌه تعالى فبل خالك -ٖ

ؼٌره. هنا لال عمر: من بمً له شًء فلٌطلبه إذ لم ٌبك شًء ما دام الخلك واألمر 
 كبلهما هلل.

 
 المرآن

ًعا َوُخْفٌَةً إِن هُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن )  [٘٘({ ]األعراف : ٘٘}اْدعُوا َرب كُْم تََضرُّ
 التفسٌر:
ا، ولٌكن الدعاء بخشوع وبُْعٍد عن الرٌاء. إن  -المإمنونأٌها -ادعوا  ربكم متذللٌن له خفٌة وسرًّ

 هللا تعالى ال ٌحب المتجاوزٌن حدود شرعه.
ًعا َوُخْفٌَةً{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   -أٌها المإمنون-ادعوا  [، أي:"٘٘}اْدعُوا َرباكُْم تََضرُّ

ا  .(ٕ)"بخشوع وخضوع ربكم متذللٌن له خفٌة وسرًّ
ٌمول تعالى ذكره: ادعوا، أٌها الناس، رباكم وحده، فؤخلصوا له الدعاء،  لال الطبري:" 

دون ما تدعون من دونه من اآللهة واألصنام }تضرًعا{، ٌمول: تذلُّبل واستكانة لطاعته  
}وخفٌة{، ٌمول بخشوع للوبكم، وصحة الٌمٌن منكم بوحدانٌته فٌما بٌنكم وبٌنه، ال جهاًرا 

 .(ٖ)ءاةً، وللوبكم ؼٌر مولنة بوحدانٌته وربوبٌته، فعَل أهل النفاق والخداع هلل ولرسوله"ومرا

ًعا َوُخْفٌَةً{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    [، ألوال:٘٘}اْدعُوا َرباكُْم تََضرُّ
 .(ٗ)أحدها : فً الرؼبة والرهبة ، لاله ابن عباس

 .(٘): إخبلص الملبوالثانً : التضرع : التذلل والخضوع ، والخفٌة 
ٌعنً: مستكٌنٌن، وخفٌة: فً خفض وسكون، وذلن كموله: }َواَل تَُخافِْت بَِها{ والثالث: التضرع : 

 .(2)، ومماتل(ٙ)وهذا لول سعٌد بن جبٌر .[، ٌعنً: تسر بهآٔٔ]اإلسراء : 
 .(1)والرابع: أن التضرع بالبدن ، والخفٌة إخبلص الملب. أفاده الماوردي

 .(5)عنً بذلن المراءة. وهذا لول زٌد بن اسلموالخامس: انه 
إْن كاَن الرجل لمد جمع المرآن، وما ٌشعُر جاُره. وإن كان الرجل لمد فَمُه  لال الحسن:" 

ْور،  الفمهَ الكثٌر، وما ٌشعُر به الناس. وإن كان الرجل لٌصلً الصبلة الطوٌلة فً بٌته وعنده الزا
دركنا ألواًما ما كان على األرض من عمل ٌمدرون على أن ٌعملوه فً وما ٌشعرون به. ولمد أ

السّر فٌكون عبلنٌة أبًدا! ولمد كان المسلمون ٌجتهدون فً الدعاء، وما ٌُسمع لهم صوت، إن كان 

                                                             
 ـ ٕٖ٘/ ٙ) الحلٌة فً نعٌم أبو واإلمام ،(51ٖ/ ٖ) السنة أهل اعتماد أصول شرح فً البللكابً اإلمام رواه(ٔ)

 عند وهب ابن طرٌك حجر ابن اإلمام جود ولد( 1ٓٗص) والصفات األسماء فً البٌهمً واإلمام ،(ٕٖٙ
 ذكره ولد(. 2ٓٗ ـ ٙٓٗ/ ٖٔ) الفتح. فذكره...  وهب بن هللا عبد عن جٌد بسند البٌهمً وأخرج: فمال البٌهمً

 .(2ٔٔ ـ 2ٓٔ/ ٔ) المدارن فً عٌاض والماضً ،(ٖٕٔص) الجامع فً المٌروانً زٌد أبً ابن
 .1ٔٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:2٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٕٓ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .55ٗٔ/٘(:ص1٘5ٖ(، و)1٘5ٕانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .55ٗٔ/ٕٔ(:ص1٘5ٗانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
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إال همًسا بٌنهم وبٌن ربهم، وذلن أن هللا ٌمول:"ادعوا ربكم تضرًعا وخفٌة"، وذلن أن هللا ذكر 
 .(ٔ)["ًٖ فعله فمال: }إِْذ نَاَدى َرباهُ نَِداًء َخِفًٌّا{ ]سورة مرٌم: عبًدا صالًحا فرِض 

إن هللا تعالى ال ٌحب  [، أي:"٘٘}إِناهُ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"المتجاوزٌن حدود شرعه

معناه: إن ربكم ال ٌحب من اعتدى فتجاوز حداه الذي حداه لعباده فً  لال الطبري:" 
دعابه ومسؤلته رباه، ورفعه صوته فوق الحد الذي حدا لهم فً دعابهم إٌاه، ومسؤلتهم، وفً ؼٌر 

 .(ٖ)ذلن من األمور"
 .(ٗ)"فً الدعاء وال فً ؼٌره }إنه ال ٌحب المعتدٌن{، عن ابن عباس:" 

 الدعاء ثبلثة ألوال :االعتداء فً وفً 
 .(٘)أحدها : أن ٌسؤل ما ال ٌستحمه من منازل األنبٌاء ، لاله أبو مجلز

 .(2)، ومماتل(ٙ)والهبلن على من ال ٌستحك ، سعٌد بن جبٌر ةوالثانً : أنه ٌدعو باللعن
ال تدعوا على المإمن والمإمنة بالشر اللهم اخزه والعنه ونحو  لال سعٌد بن جبٌر:" 

 .(1)ذلن. فإن ذلن عدوان"
، واختاره (ٓٔ)، وابن جرٌج(5)والثالث : أن ٌرفع صوته بالدعاء. وهذا لول زٌد بن أسلم

 .(ٔٔ)الشاطبً
 لال ابن جرٌج: "إن من الدعاء اعتداًء، ٌُكره رفُع الصوِت والنداُء والصٌاُح بالدعاء، 

ع واالستكانة"  .(ٕٔ)وٌُإمر بالتضرُّ
صلى هللا علٌه -وروى أبو عثمان النهدي عن أبً موسى األشعري لال : كنا مع النبً 

-فً ؼزاة فؤشرفوا واد ، فجعل الناس ٌكبرون وٌهللون وٌرفعون أصواتهم ، فمال النبً  -وسلم
ً لَِرٌباً أٌََُّها النااُس اْربَعُوا َعلَى أَنفُ : » -ملسو هيلع هللا ىلص ً إِناكُم تَْدعُوَن َسِمٌعا سكُم إِناكُم الَ تَْدعُوَن أََصما َوالَ َؼابِبا

 .(ٖٔ)«"َوهَُو َمعَكُْم 
أن ابنا لسعد بن مالن دعا فذكر الجنة فمال: ا"للهم إنً أسؤلن نعٌمها وأزواجها وروي 

وأؼبللها وسعٌرها ونحو هذا. وثمارها ونحوها وذكر النار لال: اللهم إنً أعوذ بن من سبلسلها 
فمال له سعد بن مالن: لمد سؤلت نعٌما طوٌبل، وتعوذت من شر عظٌم، وإنً سمعت رسول هللا 
ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: سٌكون بعدي لوم ٌعتدون فً الدعاء وتبل هذه اآلٌة: ادعوا ربكم تضرعا وخفٌة إنه ال 

أسؤلن الجنة وما لرب إلٌها من لول وعمل،  ٌحب المعتدٌن ثم لال: بحسبن أن تمول: اللهم إن
 .(ٗٔ)وأعوذ بن من النار وما لرب إلٌها من لول وعمل"

 الفوابد:
 وجوب دعاء هللا تعالى فإن الدعاء هو العبادة. -ٔ
 .منع رفع األصوات، وفضٌلة اإلخفاء بالتبلوة والذكر والدعاء -ٕ

                                                             
 .1٘ٗ/ٕٔ(:ص222ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1ٙٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .12ٗ-1ٙٗ/ٕٔ(:ص21ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .1ٙٗ/ٕٔ(:ص21ٓٗٔانظر:تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓٓ٘ٔ/٘(:ص1٘ٓٙانظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٔٗ/ٕانظر: تفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٓٓ٘ٔ/٘(:ص1٘ٓٙأخرجه ابن ابً حاتم) (1)
 .ٓٓ٘ٔ/٘(:ص1٘ٓ1انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .12ٗ-1ٙٗ/ٕٔ(:ص21ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓٔ/ٕانظر: اإلعتصام: (ٔٔ)
 .12ٗ-1ٙٗ/ٕٔ(:ص21ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٙٗ/ٕٔ(:ص221ٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٓٓ٘ٔ/٘(:ص1٘5٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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ٌخفً دعاءه فبل ٌجهر به، بٌان آداب الدعاء وهو: أن ٌكون الداعً ضارعا متذلبل، وأن  -ٖ
، وأن ال ٌعتدي فً الدعاء بدعاء ؼٌر هللا تعالى أو ٗوأن ٌكون حال الدعاء خابفا طامعا
 سإال ما لم تجر سنة هللا بإعطابه.

 
 المرآن

ِ لَِرٌبٌ  ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن  }َواَل تُْفِسُدوا ِفً اأْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها َواْدعُوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا إِن  َرْحَمَت ّللا 
 [ٙ٘({ ]األعراف : ٙ٘)

 التفسٌر:
علٌهم -وال تُْفسدوا فً األرض بؤّيِ نوع من أنواع الفساد، بعد إصبلح هللا إٌاها ببعثة الرسل 

مخلصٌن له الدعاء; خوفًا من عمابه ورجاء  -سبحانه-وعُْمرانها بطاعة هللا، وادعوه  -السبلم
 المحسنٌن.لثوابه. إن رحمة هللا لرٌب من 

وال تُْفسدوا  [، أي:"ٙ٘}َواَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض بَْعَد إِْصبَلِحَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 -علٌهم السبلم-فً األرض بؤّيِ نوع من أنواع الفساد، بعد إصبلح هللا إٌاها ببعثة الرسل 

 .(ٔ)"وعُْمرانها بطاعة هللا
 .(ٕ)ٌمول: ال تعملوا فً األرض بالمعاصً بعد الطاعة" لال مماتل:" 
ال تشركوا باهلل فً األرض وال تعصوه فٌها، وذلن هو الفساد فٌها،  لال الطبري: ٌمول:" 

}بعد إصبلحها{، ٌمول: بعد إصبلح هللا إٌاها ألهل طاعته، بابتعاثه فٌهم الرسل دعاة إلى الحك، 
 .(ٖ)وإٌضاحه حججه لهم"

 .(ٗ)}بعد إصبلحها{، لال: بعد ما أصلحتها األنبٌاء وأصحابهم" صالح:"عن أبً  
[، أربعة ٙ٘}َواَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض بَْعَد إِْصبَلِحَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 :(٘)ألوال
 أحدها : ال تفسدوها بالكفر بعد إصبلحها باإلٌمان .

ى الناس فؤطاعوه صلحت األرض وصلح أهلها وذلن أن هللا إذا بعث نبٌا إل لال مماتل:" 
 .(ٙ)وأن المعاصً فساد المعٌشة وهبلن أهلها"

 والثانً : ال تفسدوها بالظلم بعد إصبلحها بالعدل.
 .(2)والثالث : ال تفسدوها بالمعصٌة بعد إصبلحها بالطاعة ، لاله الكلبً

 .(1)الحسنوالرابع : ال تفسدوها بمتل المإمن بعد إصبلحها ببمابه ، لاله 
لٌل ألبً بكر بن عٌاش: ما لوله فً كتابه؟ }وال تفسدوا فً األرض بعد  لال سنٌد:" 

إصبلحها{، فمال أبو بكر: إن هللا بعث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل األرض وهم فً فساد فؤصلحهم هللا بدمحم 
 .(5)دٌن فً األرض"ملسو هيلع هللا ىلص فمن دعا إلى خبلؾ ما جاء به دمحم فهو من المفس

مخلصٌن  -سبحانه-وادعوه  [، أي:"ٙ٘}َواْدعُوهُ َخْوفًا َوَطَمعًا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"له الدعاء; خوفًا من عمابه ورجاء لثوابه

 .(ٔٔ)وادعوه خوفا من عذابه وطمعا فً رحمته" لال مماتل:" 
                                                             

 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .12ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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ٌمول: وأخلصوا له الدعاء والعمل، وال تشركوا فً عملكم له شٌبًا ؼٌره  لال الطبري: " 
من اآللهة واألصنام وؼٌر ذلن، ولٌكن ما ٌكون منكم فً ذلن خوفًا من عمابه، وطمعًا فً ثوابه. 
وإّن َمن كان دعاإه إٌاه على ؼٌر ذلن، فهو باآلخرة من المكذبٌن، ألّن من لم ٌخؾ عماَب هللا 

 .(ٔ)ه، لم ٌبال ما ركب من أمر ٌسَخطه هللا وال ٌرضاه"ولم ٌرُج ثواب
 .(ٖ)، "الطمع الؽٌث"(ٕ)}خوفا وطمعا{، لال: الخوؾ الصواعك" وعن الضحان:" 
ِ لَِرٌٌب ِمَن اْلُمْحِسنٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  إن رحمة هللا  [، أي:"ٙ٘}إِنا َرْحَمَت َّللاا

 .(ٗ)أوامره وٌتركون زواجره"المطٌعٌن الذٌن ٌمتثلون  لرٌب من
 .(٘)ٌعنً بالرحمة المطر، ٌمول: الرحمة لهم " لال مماتل:" 
ٌمول تعالى ذكره: إن ثواب هللا الذي وعد المحسنٌن على إحسانهم فً  لال الطبري: " 

الدنٌا، لرٌب منهم، وذلن هو رحمته، ألنه لٌس بٌنهم وبٌن أن ٌصٌروا إلى ذلن من رحمته وما 
 .(ٙ)أعّد لهم من كرامته إال أن تفارق أرواحهم أجسادهم"

اعة هللا فإنه لضى أن لال جعفر: "سمعت مطر الوراق ٌمول: تنجزوا موعود هللا بط 
 .(2)رحمته لرٌب من المحسنٌن"

 مإنثة ؟ فعن ذلن جوابان:« الرحمة»، و«لرٌب»وإن لٌل : فلم أسمط الهاء من 
َر على المعنى ، وهو أن إنعام هللا لرٌب من المحسنٌن  أحدهما : أن الرحمة من هللا إنعام منه فَذُّكِ

 .(1)، لاله األخفش
 :(ٓٔ)، كما لال عروة بن حزام (5)مكان الرحمة ، لاله الفراءوالثانً : أن المراد به 

 َعِشٌاةَ ال َعْفَراُء ِمْنَن لَِرٌبَةٌ                 فَتْدنُو وال َعْفَراُء ِمْنَن بَِعٌُد 
 «.الهاء»، وأرادها هً بالمرٌبة فؤثبت « الهاء»فؤراد بالبعد مكانها فؤسمط  

 الفوابد:

 لشرن والمعاصً بعد أن أصلحها هللا تعالى باإلسبلم.حرمة اإلفساد فً األرض با -ٔ
 الترؼٌب فً اإلحسان مطلما خاصا وعاما حٌث أن هللا تعالى ٌحب أهله.  -ٕ
المجتمع المسلم ٌتكاتؾ أفراده رجاالً ونساء وٌتعاونون فً مجال اإلصبلح، ونشر أن  -ٖ

 .الخٌر ومنع الفساد فً األرض
جاءت بها الرسل، وفً هذه اآلٌة جعل  بالدعوة التًٌكون  فً األرض صبلحأن اإل -ٗ

اإلفساد مطلماً، فتبٌن بهذا أن كل خروج عن طاعة هللا جل وعبل ٌكون فساداً فً 
 األرض.

 
 المرآن

                                                             
 .12ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٓأخرجه ابن أبً حاتم)(ٖ)
 .1ٔٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:2٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .11ٗ-12ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓٗأخرجه ابن أبً حاتم)(2)
 .2ٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن: (1)
 .1ٖٔ/ٔانظر: معانً المرآن: (5)
 ،5ٕٔ/ ٕٗ" األؼانً"و ،11ٗ/ ٕٔ" الطبري تفسٌر"و ،1ٖٔ/ ٔ" الفراء معانً"و ،٘ ص" ٌوانهد" انظر: (ٓٔ)
 ،ٖٗ٘/ ٘ عطٌة وابن ،ٕٖٕ/ ٕ" الماوردي تفسٌر"و ،ٕٔٗ/ ٕ" الخصابص"و ،5ٕٔٙ/ ٖ" اللؽة تهذٌب"و

 .ٖٙٗ/ ٘" المصون الدر"و ،ٖٖٔ/ ٗ" المحٌط البحر"و ،(لرب) ٖٙٙ٘/ ٙ" اللسان"و ،ٕٙٔ/ ٖ الجوزي وابن
 :هكذا آخر بٌت مع ٔٓٗ :الآللى فى ورد والبٌت
 لرٌب منن عفراء وال فتسلو...  بعٌدة منن عفراء ال عشٌة
 دبٌب والعظام جلدى بٌن لها...  فترة لذكران لتؽشانى وإنى
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ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه َحت ى إِذَا أَلَل ْت َسَحابًا ثِمَااًل سُْمنَاهُ لِبَلَ  ٌَاَح بُْشًرا بَ ٍت ٍد َمٌِّ }َوهَُو ال ِذي ٌُْرِسُل الّرِ
({ 7٘)فَؤَْنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَؤَْخَرْجنَا بِِه ِمْن كُّلِ الث َمَراِت َكذَِلَن نُْخِرُج اْلَمْوتَى لَعَل كُْم تَذَك ُروَن 

 [7٘]األعراف : 
 التفسٌر:

وهللا تعالى هو الذي ٌرسل الرٌاح الطٌبة اللٌنة مبشرات بالؽٌث الذي تثٌره بإذن هللا، فٌستبشر 
برحمة هللا، حتى إذا حملت الرٌح السحاب المحمل بالمطر ساله هللا بها إلحٌاء بلد، لد الخلك 

أجدبت أرضه، وٌَبِست أشجاره وزرعه، فؤنزل هللا به المطر، فؤخرج به الكؤل واألشجار 
والزروع، فعادت أشجاره محملة بؤنواع الثمرات. كما نحًٌ هذا البلد المٌت بالمطر نخرج 

 م أحٌاًء بعد فنابهم; لتتعظوا، فتستدلوا على توحٌد هللا ولدرته على البعث.الموتى من لبوره
ٌَْن ٌََدْي َرْحَمتِِه{ ]األعراؾ :   ٌَاَح بُْشًرا بَ  [، أي:"2٘لوله تعالى:}َوُهَو الاِذي ٌُْرِسُل الّرِ

فٌستبشر  وهللا تعالى هو الذي ٌرسل الرٌاح الطٌبة اللٌنة مبشرات بالؽٌث الذي تثٌره بإذن هللا،
 .(ٔ)"الخلك برحمة هللا

إن هللا ٌرسل الرٌاح فتؤتً بالسحاب من بٌن الخافمٌن طرؾ السماء  لال السدي:" 
واألرض من حٌث ٌلتمٌان، فٌخرجه من ثم، ثم ٌنشره فٌبسطه فً السماء كٌؾ ٌشاء، ثم ٌفتح 

 .(ٕ)أبواب السماء لٌسٌل الماء على السحاب، ثم ٌمطر السحاب بعد ذلن"
ابن عباس فً لوله: "}وهو الذي ٌرسل الرٌاح بشرا بٌن ٌدي رحمته{، لال: عن  

 .(ٖ)فٌستبشر بها الناس"
 .(ٗ)عن السدي لوله:"}بٌن ٌدي رحمته{، وأما }رحمته{، فهو المطر" 
عن ابن كعب رضً هللا عنه لال: "كل شًء فً المرآن من الرٌاح فهً رحمة، وكل  

 .(٘)شًء فً المرآن من الرٌح فهو عذاب"

حتى إذا حملت الرٌاح  [، أي:"2٘لوله تعالى:}َحتاى إِذَا أَلَلاْت َسَحاًبا ِثمَااًل{ ]األعراؾ :  
 .(ٙ)"سحاباً مثمبلً بالماء

أي : حملت الرٌاح سحابًا ثماال، أي : من كثرة ما فٌها من الماء ، تكون  لال ابن كثٌر:" 
 :(2)ثمٌلة لرٌبة من األرض مدلهمة ، كما لال زٌد بن عمرو بن نفٌل ، رحمه هللا

 وأسلمُت وْجِهً لمْن أْسلََمْت             لَهُ الُمْزُن تَْحمل َعْذبا ُزالال 
 (1)له األرض تحمُل َصخًرا ثماال"       وأسلَْمُت َوْجهً لمن أسلََمْت      

ساله هللا بها إلحٌاء بلد، لد أجدبت  [، أي:"2٘لوله تعالى:}سُْمنَاهُ ِلبَلٍَد َمٌٍِّت{ ]األعراؾ :  
 .(5)"أرضه، وٌَبِست أشجاره وزرعه

أي : إلى أرض مٌتة ، مجدبة ال نبات فٌها ، كما لال تعالى : } َوآٌَةٌ لَُهُم  لال ابن كثٌر:" 
ٌَؤْكُلُوَن { ] ٌس :  ٌْنَاَها َوأَْخَرْجنَا ِمْنَها َحبًّا فَِمْنهُ  ٌَ ٌْتَةُ أَْح  .(ٓٔ)[" ٖٖاألْرُض اْلَم

 .(ٔٔ)ما نزل مطر إال بمٌزان" لال أبو هرٌرة:" 
ٌنزل هللا الماء من السماء السابعة فتمع المطرة منه على السحابة مثل  لال عكرمة:" 
 .(ٔ)البعٌر"

                                                             
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .(ٖٕٔ/ٔالبٌتٌن فً السٌرة النبوٌة البن هشام )(2)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٕٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٔٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
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فؤنزل  [، أي:"2٘لوله تعالى:}فَؤَْنَزْلنَا بِِه اْلَماَء فَؤَْخَرْجنَا بِِه ِمْن كُّلِ الثاَمَراِت{ ]األعراؾ :  
 .(ٕ)"ة بؤنواع الثمراتهللا به المطر، فؤخرج به الكؤل واألشجار والزروع، فعادت أشجاره محمل

 عن خالد بن ٌزٌد لال: كنا عند عبد الملن بن مروان فذكروا الماء، فمال خالد بن ٌزٌد: 
منه من السماء، ومنه مما ٌسمٌه الؽٌم من البحر فٌعذبه الرعد والبرق، وأما ما كان من البحر فبل 

 .(ٖ)ٌكون له نبات، وأما النبات فمما كان من السماء"
كما نحًٌ هذا  [، أي:"2٘تعالى:}َكذَِلَن نُْخِرُج اْلَمْوتَى لَعَلاكُْم تَذَكاُروَن{ ]األعراؾ : لوله  

البلد المٌت بالمطر نخرج الموتى من لبورهم أحٌاًء بعد فنابهم; لتتعظوا، فتستدلوا على توحٌد هللا 
 .(ٗ)"ولدرته على البعث

أي : كما أحٌٌنا هذه األرض بعد موتها ، كذلن نحًٌ األجساد بعد  لال ابن كثٌر:" 
صٌرورتها َرِمًٌما ٌوم المٌامة ، ٌنزل هللا ، سبحانه وتعالى ، ماء من السماء ، فتمطر األرض 
أربعٌن ٌوما ، فتنبت منه األجساد فً لبورها كما ٌنبت الحب فً األرض. وهذا المعنى كثٌر فً 

 .(٘)بل للمٌامة بإحٌاء األرض بعد موتها"المرآن ، ٌضرب هللا مث
 .(ٙ)عن مجاهد، لوله: "}كذلن نخرج الموتى{، نمطر السماء حتى تشمك عنهم األرض" 
عن السدي لوله: "}كذلن نخرج الموتى لعلكم تذكرون{، وكذلن تخرجون، وكذلن  

 .(2)النشور كما ٌخرج الزرع بالماء"
 الفوابد:

 بعد الموت للحساب والجزاء إذ هً من أهم أركان اإلٌمان.تمرٌر عمٌدة البعث والحٌاة  -ٔ
 االستدالل بالحاضر على الؽابب وهو من العلوم النافعة. -ٕ
 حسن ضرب األمثال لتمرٌب المعانً إلى األذهان. -ٖ
 

 المرآن
ُف اآْلٌَاِت ِلمَْوٍم }َواْلبَلَُد الط ٌُِّب ٌَْخُرُج نَبَاتُهُ بِِإْذِن َربِِّه َوال ِذي َخبَُث اَل ٌَْخُرُج إاِل    نَِكًدا َكذَِلَن نَُصّرِ

 [1٘({ ]األعراف : 1ٌَْ٘شكُُروَن )
 التفسٌر:

طٌبًا مٌسًرا، وكذلن المإمن  -بإذن هللا ومشٌبته-واألرض النمٌة إذا نزل علٌها المطر تُْخرج نباتًا 
لسابِخة الردٌبة فإنها ال إذا نزلت علٌه آٌات هللا انتفع بها، وأثمرت فٌه حٌاة صالحة، أما األرض ا

تُخرج النبات إال عسًرا ردٌبا ال نفع فٌه، وال تُخرج نباتًا طٌبًا، وكذلن الكافر ال ٌنتفع بآٌات هللا. 
ع الحجج والبراهٌن إلثبات الحك ألناس ٌشكرون نعم هللا،  مثل ذلن التنوٌع البدٌع فً البٌان نُنّوِ

 وٌطٌعونه.
ٌُِّب ٌَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َربِِّه{ ]األعراؾ : }َواْلبَلَُد لوله تعالى:  واألرض  [، أي:"1٘الطا

وهذا مثل للمإمن ٌسمع ، طٌبًا مٌسًرا -بإذن هللا ومشٌبته-النمٌة إذا نزل علٌها المطر تُْخرج نباتًا 
 .(1)الموعظة فٌنتفع بها"

كما لال : } فَتَمَبالََها  أي : واألرض الطٌبة ٌخرج نباتها سرٌعًا حسنا ، لال ابن كثٌر:" 
 .(5)[" 2َٖربَُّها بِمَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتََها نَبَاتًا َحَسًنا { ] آل عمران : 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٔٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .5ٔٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1٘ٔالمٌسر:التفسٌر انظر:  (1)
 .ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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 .(ٔ)ٌعنً: ٌخرج نباته حسناً جٌداً" لال الماوردي:" 
 .(ٕ)الطٌب ٌنفعه المطر فٌنبت" لال مجاهد:" 
فهذا مثل ضربه هللا للمإمن. ٌمول: هو طٌب، وعمله طٌب، كما البلد  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)الطٌب ثمره طٌب"
واألرض إذا كانت  [، أي:"1٘}َوالاِذي َخبَُث اَل ٌَْخُرُج إِالا نَِكًدا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ي ال ٌنتفع وهذا مثٌل للكافر الذ، خبٌثة التربة ال تُخرج النبات إال عسًرا ردٌبا ال نفع فٌه
 .(ٗ)بالموعظة"

 .(٘)ٌمول: إال َعِسًرا فً شدة" لال الطبري:" 
 .(ٙ)السباُخ، ال ٌنفعه المطر، ال ٌخرج نباته إال نكًدا" لال مجاهد:" 
  (2)ثم ضرب مثَل الكافر كالبلدة السابِخة المالحة التً ٌخرج منها النزلال ابن عباس:" 

 .(1)فالكافر هو الخبٌث، وعمله خبٌث"
 [، وجهان:1٘}َوالاِذي َخبَُث اَل ٌَْخُرُج إِالا نَِكًدا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 أحدهما : أن النكد الملٌل الذي ال ٌنتفع به، لاله السدي .
 :(ٓٔ)، ومنه لول الشاعر(5)والثانً : أنه العسر بشدته المانع من خٌره، ذكره الطبري

ٌَْر فًِ اْلَمْنكُوِد َوالنااِكد               َوأَْعِط َما أََعْطٌتَهُ َطٌِّباً      الَ َخ
 :(ٔٔ)ولال الشاعر

ٌَْت تَافًِها نَِكَدا  ٌَْت أَْعَط  ال تُْنِجُز الوْعَد، إِْن َوَعْدَت، وإن         أَْعَط
 ٌعنً بـ"التافه"، الملٌل، وبـ"النكد" العسر.

هذا مثل ضربه هللا آلدم وذرٌته كلهم، إنما خلموا من نفس واحدة، فمنهم  لال مجاهد:" 
 .(ٕٔ)من آمن باهلل وكتابه، فطاَب. ومنهم من كفر باهلل وكتابه، فَخبُث"

للمإمنٌن وللكافرٌن; فإن المإمن ٌخرج  -تعالى  -لال السمعانً:" وهذا مثل ضربه هللا  
سمحا، والكافر ٌخرج ما ٌخرج من الخٌرات  ما ٌخرج من نفسه من اإلٌمان والخٌرات سهبل

 .(ٖٔ)نزرا للٌل"
عن أبً موسى ، رضً هللا عنه ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "مثل ما بعثنً هللا به من  

الهدى والعلم ، كمثل الؽٌث الكثٌر أصاب أرًضا ، فكانت منها نمٌة لبلت الماء ، فؤنبتت الكؤل 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء ، فنفع هللا بها الناس ، فشربوا وسموا والعشب الكثٌر. 

وزرعوا. وأصاب منها طابفة أخرى ، إنما هً لٌعان ال تمسن ماء وال تنبت  فذلن مثل من فَمُه 

                                                             
 .ٕٖٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٔ)
 .51ٗ/ٕٔ(:ص25ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .52ٗ/ٕٔ(:ص21ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:1٘ٔالتفسٌر المٌسر:انظر:  (ٗ)
 .5٘ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .51ٗ/ٕٔ(:ص25ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
(2) . 
 .52ٗ/ٕٔ(:ص21ٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .5٘ٗ/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (5)
/ ٗ" اللؽة تهذٌب"و ،5٘ٗ/ ٕٔ" الطبري تفسٌر"و ،ٖٖٔ/ ٘" العٌن" فً والبٌت لابله،على  عرؾتأ لم(ٓٔ)

 1ٖ٘ٗ/ 1" اللسان"و ،٘ٗٔ/ ٗٔ والرازي ،ٕٗ٘/ ٘ عطٌة وابن ،ٕٖٕ/ ٕ" الماوردي تفسٌر"و ،ٖٓٙٙ
 .ٕٖ٘/ ٘" المصون الدر"و ،ٖ٘ٔ/ ٗ" المحٌط البحر"و ،(نكد)
 ولسان، 5٘ٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري: 2ٕٔ /ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجازلم اتعرؾ على لابله، والبٌت فً  (ٔٔ)

 .(تفه) العرب
 .51ٗ/ٕٔ(:ص25ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖٔ)
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 فً دٌن هللا ونفعه ما بعثنً هللا به ، فَعَلم َوَعلام ، ومثل من لم ٌرفع بذلن رأسا. ولم ٌَْمبَل هَُدى هللا
 .(ٔ)الذي أُْرِسْلُت به"

 .(ٕ) بسكون الكاؾ« نَْكًدا»بعض الكوفٌٌن:ولرأ  
ُؾ اآْلٌَاِت ِلَمْوٍم ٌَْشكُُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  مثل ذلن  [، أي:"1٘}َكذَِلَن نَُصّرِ

ع الحجج والبراهٌن إلثبات الحك ألناس ٌشكرون نعم هللا،  التنوٌع البدٌع فً البٌان نُنّوِ
 .(ٖ)"وٌطٌعونه

 الفوابد:
 فً اآلٌة الكرٌمة. إن من األرض أراض طٌبة، ومنها أراض خبٌثة، كما جاء -ٔ
البلد الطٌب أن  مثل للب المإمن كالبلد الطٌب، ومثل للب المشرن كالبلد الخبٌث، إذ أن -ٕ

تربته العذبة مشاربه ٌخرج نباته إذا أنزل هللا الؽٌث طٌباً ثمره فً حٌنه وولته، والبلد 
فتربته ردٌبة، ومشاربه مالحة، وٌخرج نباته بعسر وشدة، فهذا مثل ضربه الذي خبث 

هللا للمإمن والكافر، ألن للب المإمن لما دخله المرآن آمن به وثبت اإلٌمان فٌه وفاض 
بالخٌر، وللب الكافر لما دخله المرآن لم ٌتعلك منه بشًء ٌنفعه ولم ٌثبت فٌه اإلٌمان 

 .ففاض بالنكد والشر والفساد
ِلٌَِمٌَز َّللّاُ }لد سمى هللا فً كتابه المإمن بالطٌب والكافر بالخبٌث فمال تعالى: و

اْلَخبٌَِث ِمَن الطاٌِِّب َوٌَْجَعَل اْلَخبٌَِث بَْعَضهُ َعلََى بَْعٍض َفٌَْركَُمهُ َجِمٌعاً فٌََْجعَلَهُ فًِ َجَهناَم 
فً هذه اآلٌة هم الكفار والطٌب هم . فالخبٌث [2ٖاألنفال: {]أُْولَبَِن هُُم اْلَخاِسُروَن 

 .(ٗ)المإمنون
هذه بعض األمثلة المرآنٌة التً ضربت للكفار، وهذا على سبٌل المثال ال ف
 الحصر.

 .وهو صرؾ النعمة فٌما من أجله وهبها هللا تعالى للعبد ،فضٌلة الشكر -ٖ
 
 المرآن

ٌْكُْم َعذَاَب }لَمَْد أَْرَسْلنَا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه فَمَاَل ٌَا لَْوِم  ٌُْرهُ إِنًِّ أََخاُف َعلَ َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ اْعبُُدوا ّللا 
 [1٘({ ]األعراف : 1ٌَْ٘وٍم َعِظٌٍم )

 التفسٌر:
لمد بعثنا نوًحا إلى لومه; لٌدعوهم إلى توحٌد هللا سبحانه وإخبلص العبادة له، فمال: ٌا لوم 

ٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل اعبدوا هللا وحده، واخضعوا له بالطاعة، ل
فؤخلصوا له العبادة، فإن لم تفعلوا وبمٌتم على عبادة أوثانكم، فإننً أخاؾ أن ٌحلا علٌكم عذاب 

 ٌوم ٌعظم فٌه ببلإكم، وهو ٌوم المٌامة.
نوًحا إلى  ولمد بعثنا ، أي:"[5٘}لَمَْد أَْرَسْلَنا نُوًحا إِلَى لَْوِمِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"لومه
وهذه نذارة من نوح لمومه دعاهم إلى عبادة هللا وحده ورفض آلهتهم  لال ابن عطٌة:" 

المسماة ودا وسواعا وٌؽوث وٌعوق وؼٌرها مما لم ٌشتهر... لالت فرلة من المفسرٌن: سمً 
نوحا ألنه كان ٌنوح على نفسه. وهذا ضعٌؾ، لال سٌبوٌه: نوح ولوط وهود أسماء أعجمٌة إال 

 .(ٙ)أنها حمٌمة فلذلن صرفت"

                                                             
 .(1ٖٗ٘( ، وسنن النسابً الكبرى برلم )1ٕٕٕبرلم )( ، وصحٌح مسلم 25صحٌح البخاري برلم )(ٔ)
 .5ٙٗ/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:1ٕٖ/ٔانظر: معانً المرآن للفراء: (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٔٓٗ/ 2: المرطبً تفسٌرانظر:  (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙ)
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 .(ٔ)ن أبً صالح لال:" أرسل. بعث"ع 
 .(ٕ)عن أنس، أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: "أول نبً أرسل نوح ملسو هيلع هللا ىلص" 
 .(ٖ)عن لتادة: "أن نوحا بعث من الجزٌرة"و 
 .(ٗ)عن ٌزٌد الرلاشً لال: "إنما سمً نوح، لطول ما ناح على نفسه" 
وحدٌث لومه فٌما لص هللا على لسان نبٌه  دمحم بن إسحاق: "كان من حدٌث نوحلال  

ملسو هيلع هللا ىلص، وما ٌذكر أهل الكتاب من أهل التوراة، وما حفظ من األحادٌث عن عبد هللا بن عباس، وعن 
عبٌد بن عمٌر أن هللا بعث نوحا إلى لومه فلبث فٌهم ألؾ سنة إال خمسٌن عاما ٌدعوهم إلى هللا، 

كثرت فٌها الجبابرة، وعتوا على هللا عتوا كبٌرا، وكان نوح ولد فشت فً األرض المعاصً، و
 .(٘)فٌما ٌذكر أهل العلم حلٌما صبورا لم ٌلك نبً من لومه من الببلٌا أكثر مما لمً إال نبً لتل"

لما ذكر تعالى لصة آدم فً أول السورة ، وما ٌتعلك بذلن وما ٌتصل به  لال ابن كثٌر:" 
، وفرغ منه ، شرع تعالى فً ذكر لصص األنبٌاء ، علٌهم السبلم ، األول فاألوَل ، فابتدأ بذكر 
نوح ، علٌه السبلم ، فإنه أول رسول إلى أهل األرض بعد آدم ، علٌه السبلم ، وهو : نوح بن 

فٌما ، ٌزعمون ، وهو أول من  -وهو إدرٌس النبً علٌه السبلم  -َخنُوخ  المن بن متوشلح بن
ابن برد بن مهلٌل بن لنٌن بن ٌانش بن شٌث بن آدم ، علٌه السبلم.. ولد كان بٌن  -خط بالملم 

 آدم إلى زمن نوح ، علٌهما السبلم ، عشرة لرون ، كلهم على اإلسبلم.
ء التفسٌر : وكان أول ما عبدت األصنام ، لال عبد هللا بن عباس وؼٌر واحد من علما

أن لوًما صالحٌن ماتوا ، فبنى لومهم علٌهم مساجَد وصوروا صور أولبن فٌها ، لٌتذكروا حالهم 
وعبادتهم ، فٌتشبهوا بهم. فلما طال الزمان ، جعلوا تلن الصور أجساًدا على تلن الصور. فلما 

ء أولبن الصالحٌن "وًدا وسواًعا وٌَؽُوث َوٌَعُوق تمادى الزمان عبدوا تلن األصنام وسموها بؤسما
رسوله نوحا ٌؤمرهم  -وله الحمد والمنة  -ونسًرا". فلما تفالم األمر بعث هللا ، سبحانه وتعالى 

 .(ٙ)بعبادة هللا وحده ال شرٌن له "
ٌُْرهُ{ ]لوله تعالى:  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ فمال:  ، أي:"[5٘األعراؾ : }فََماَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاا

ٌا لوم اعبدوا هللا وحده، واخضعوا له بالطاعة، لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل 
 .(2)"فؤخلصوا له العبادة

 .(1)أي : من عذاب ٌوم المٌامة إْن لمٌتم هللا وأنتم مشركون به" لال ابن كثٌر:" 
 .(5)}اعبدوا{، أي: وحدوا" لال ابن عباس:" 
ٌْكُْم َعذَاَب ٌَْوٍم َعِظٌٍم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فإن لم تفعلوا  ، أي:"[5٘}إِنًِّ أََخاُؾ َعلَ

وبمٌتم على عبادة أوثانكم، فإننً أخاؾ أن ٌحلا علٌكم عذاب ٌوم ٌعظم فٌه ببلإكم، وهو ٌوم 
 .(ٓٔ)"المٌامة

 .(ٔٔ)}عذاب{، ٌمول: نكال" لال ابن عباس:" 
 الفوابد:
أن التوحٌد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطرٌك، وأول ممام ٌموم فٌه السالن إلى   -ٔ

 .هللا
                                                             

 .٘ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٗٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٕٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٗٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .٘ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .٘ٓ٘ٔ-ٗٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .٘ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙ2أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .٘ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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الدعوة إلى اإلٌمان باهلل تبارن وتعالى، وإفراده بالعبادة، والتذلل إلٌه، إذ ان 
واالنمٌاد ألمره وحكمه، وتنزٌهه عن الند والصاحبة والولد، هً المضٌة األساسٌة التً 

هللا جمٌع أنبٌابه ورسله، ولد جاء ذلن واضحا جلٌا فٌما لصه هللا تعالى من أجلها بعث 
 .علٌنا فً المرآن الكرٌم من دعوة الرسل إلى أممهم وألوامهم

إلى أهل األرض بعدما ، إذ أرسله هللا تعالى تمرٌر نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كنبوة نوح علٌه السبلم -ٕ
فً األصل صوًرا للموتى والصالحٌن، فؤخذ  عم الشرن وعبادة األصنام التً كانت

 .ٌدعوهم إلى عبادة هللا وحده ال شرٌن له وترن عبادة األصنام
 تمرٌر وتؤكٌد التوحٌد، وبٌان معنى ال إله إال هللا.  -ٖ
 التحذٌر من عذاب ٌوم المٌامة بالتذكٌر به. -ٗ

 
 المرآن

 [ٓٙ({ ]األعراف : ُٓٙمبٌٍِن ) }لَاَل اْلَمََلُ ِمْن لَْوِمِه إِن ا لَنََراَن فًِ َضاَللٍ 
 التفسٌر:

 أنن فً ضبلل بٌِّن عن طرٌك الصواب. -ٌا نوح-لال له سادتهم وكبراإهم: إنا لنعتمد 
لال األشراؾ والسادة من  [، أي:"ٓٙ}لَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِمِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)لومه"
 .(ٕ)أي : الجمهور والسادة والمادة والكبراء منهم" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)}المؤل{، ٌعنً: األشراؾ من لومه" لال أبو مالن:" 
 .(ٗ)}المؤل{: األشراؾ والسادة. ولٌل: الرجال لٌس معهم نساء" لال الزمخشري:"  
 .(٘)}المؤل{: الجماعة الشرٌفة" لال ابن عطٌة:" 

 .(ٙ)}المؤل{، الجماعة من الرجال، ال امرأة فٌهم" لال الطبري:" 
إنا لنران ٌا نوح فً  [، أي:"ٓٙ}إِناا لََنَراَن فًِ َضبَلٍل ُمبٌٍِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)ذهاٍب عن طرٌك الحك والصواب واضح جلً"
فً ذهاب عن طرٌك الحك بٌن واضح حٌث جبتنا  نعتمدن ٌا نوح لال الشنمٌطً: أي:" 

لتصرفنا عما كان ٌعبد آباإنا، فهذا التوحٌد الذي جبتنا به وإفراد هللا بالعبادة نران فً ضبلل 
 .(1)"وذهاب عن الحك مبٌن واضح

فً ذهاب عن طرٌك الصواب والحك. ومعنى الرإٌة: رإٌة  لال الزمخشري:"  
 .(5)الملب"

أي : فً دعوتن إٌانا إلى ترن عبادة هذه األصنام التً وجدنا علٌها  لال ابن كثٌر:" 
آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما ٌرون األبرار فً ضبللة ، كما لال تعالى : } َوإِذَا َرأَْوهُْم لَالُوا ِإنا 

ًٌْرا َما َسَبمُوَنا [ ، } َولَاَل الاِذٌَن َكَفُروا ِللاِذٌَن آَمنُ  َٕٖهُإالِء لََضالُّوَن { ] المطففٌن :  وا لَْو َكاَن َخ
ٌِْه َوإِْذ لَْم ٌَْهتَُدوا بِِه فََسٌَمُولُوَن َهذَا إِْفٌن لَِدٌٌم { ] األحماؾ :   .(ٓٔ)[ إلى ؼٌر ذلن من اآلٌات" ٔٔإِلَ

                                                             
 .5ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .٘ٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .55ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .ٖ٘ٗ/ٖالعذب المنٌر: (1)
 .ٖٔٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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لولهم لنران ٌحتمل أن ٌجعل من رإٌة البصر، وٌحتمل من رإٌة  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)ي فً إتبلؾ وجهالة بما تسلن"الملب وهو األظهر وفً ضبلل أ

ٌعنون فً أمر زابل عن الحك، مبٌن زوالهُ عن لصد الحّك لمن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)تؤمله"

ولم ٌجبه من لومه إال أشرافهم وسادتهم وهم الذٌن ٌتعاصون على  لال أبو حٌان:" 
 .(ٖ)الرسل النؽمار عمولهم بالدنٌا وطلب الرباسة والعلو فٌهما"

 :(ٗ)وجوه« المؤل،»تهم بـوفً تسمٌ
 أحدها : أنهم ملٌبون بما ٌراد منهم .

 والثانً : ألنهم تمؤل النفوس واألعٌن هٌبتهم .
 والثالث : ألنهم ٌمؤلون صدور المجالس .

 ألنهم إذا تمالإوا على أمر تّم.والرابع: 
ٌمول: "وهل لمٌنا إال ذكر أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما رجعوا من بدر سمع رجبل من األنصار  

كالحرز المعملة فنحرناهم، فتؽٌر وجه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى رأٌته كؤنه تفمؤ فٌه حب  (٘)عجابز
ٌا ابن أخً ال تمل ذلن، أولبن المؤل األكبر من لرٌش، أما لو رأٌتهم فً »الرمان، ثم لال: 

 .(ٙ)«..."مجالسهم بمكة لهبتهم
بواو « الملإ»، لال ابن عطٌة:" لال ابن عباس (2)بالواو« والمل:»لرأ ابن عامر و 

، لال أبو حٌان:" ولٌس مشهورا عن ابن عامر بل لراءته (1)وكذلن هً فً مصاحؾ الشام"
 .(5)كمراءة بالً السبعة بهمزة"

 الفوابد:
 استكبار الكافرٌن عن اإلنمٌاد للرسل، والمدح فٌهم.  -ٔ

أنهم لم ٌنمادوا له، بل استكبروا عن  -هللا لبحهم  -فلم ٌكفهم لال السعدي:" 
االنمٌاد له، ولدحوا فٌه أعظم لدح، ونسبوه إلى الضبلل، ولم ٌكتفوا بمجرد الضبلل 

 حتى جعلوه ضبلال مبٌنا واضحا لكل أحد.
وهذا من أعظم أنواع المكابرة، التً ال تروج على أضعؾ الناس عمبل وإنما 

ٌن جاءوا إلى أصنام لد صوروها ونحتوها هذا الوصؾ منطبك على لوم نوح، الذ
بؤٌدٌهم، من الجمادات التً ال تسمع وال تبصر، وال تؽنً عنهم شٌبا، فنزلوها منزلة 
فاطر السماوات، وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع المربات، فلوال أن لهم أذهانا تموم 

دى منهم بها حجة هللا علٌهم لحكم علٌهم بؤن المجانٌن أهدى منهم، بل هم أه
 .(ٓٔ)"وأعمل

 .أصحاب المنافع من مراكز وؼٌرها هم الذٌن ٌردون دعوه الحك لمنافاتها للباطلأن  -ٕ
 

 المرآن
ٌَْس بًِ َضاَللَةٌ َولَِكّنًِ َرسُوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [ٔٙ({ ]األعراف : ٔٙ}لَاَل ٌَا لَْوِم لَ

                                                             
 .٘ٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .55ٗ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٕ/٘البحر المحٌط: (ٖ)
 .٘ٔٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٗ)
 ..النهاٌةانظر:  عجزة مشاٌخ :أي: صلعا عجابز(٘)
 ولم السلولى، حصٌن فٌه: الهٌثمى ولال. 2/1ٙٔ(:صٕٔٓأخرجه الطبرانً بطوله فً المعجم الكبٌر) (ٙ)

 .ٕٗ/ٓٔ: الزوابد مجمع. ثمات رجاله وبمٌة أعرفه،
 .1ٕ/٘انظر: البحر المحٌط: (2)
 .٘ٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
 .1ٕ/٘البحر المحٌط: (5)
 .5ٕٕتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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 التفسٌر:
المسابل بوجه من الوجوه، ولكنً رسول من رب لال نوح: ٌا لوم لست ضاال فً مسؤلة من 

 العالمٌن ربً وربكم ورب جمٌع الخلك.
ٌَْس بًِ َضبَللَةٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌَا لَْوِم لَ لال نوح: ٌا لوم لست  ، أي:"[ٔٙ}لَاَل 

 .(ٔ)"ضاال فً مسؤلة من المسابل بوجه من الوجوه
 .(ٕ)"أي : ما أنا ضال  لال ابن كثٌر:" 
أي شًء من الضبلل، بالػ فً النفً كما بالؽوا فً  البٌضاوي: ٌمول:] لٌس بً[" لال 

 .(ٖ)"اإلثبات وعرض لهم به
لال نوح لمومه مجٌبًا لهم: ٌا لوم، لم آمركم بما أمرتكم به من إخبلص  لال الطبري:" 

ال لسبٌل التوحٌد هلل، وإفراده بالطاعة دون األنداد واآللهة، زواال منً عن محجة الحّك، وضبل
 .(ٗ)"الصواب، وما بً ما تظنون من الضبلل

أي: لست أنا بضال; ألنه إذا نفى الضبلل عنه، نفى أن ٌكون ضاال،  لال الماترٌدي:" 
وهو حرؾ رفك ولٌن، وعلى ذلن أمر األنبٌاء والرسل أن ٌعاملوا لومهم; ألن ذلن أنجع فً 

 .(٘)"الملوب، وإلى المبول ألرب
 .(ٙ)"الضبلل والضبللة: العدول عن طرٌك الحك، والذهاب عنه لال المرطبً:" 
ٌَْس بًِ َضبللَةٌ :}لوله لال المشٌري:"  إلى الضبللة، فتوّلى  -علٌه الّسبلم -: نسبوا نوحا{لَ

ٌَْس بًِ َضبللَةٌ }إجابتهم بنفسه فمال  نسب إلٌه فتوّلى  -صلّى هللا علٌه وسلّم -، ونبٌنا{ٌا لَْوِم لَ
فشتّان بٌن من دافع  ،[ٕالرّد عنه فمال: }َما َضلا َصاِحبُكُْم َوَما َؼَوى{ ]النجم :  -سبحانه -الحك

 .(2)"عن نفسه، وبٌن من دافع عنه ونفى عنه ربّه
فإن للت: لم لال لٌس بً ضبللة ولم ٌمل ضبلل كما لالوا؟ للت:  لال الزمخشري:" 

نفسه، كؤنه لال: لٌس بى شًء من عن  الضبللة أخص من الضبلل، فكانت أبلػ فً نفى الضبلل
 .(1)" الضبلل، كما لو لٌل لن: ألن تمر، فملت: مالى تمرة

ولكنً رسول من  ، أي:"[ٔٙ}َولَِكنًِّ َرسُوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(5)"رب العالمٌن ربً وربكم ورب جمٌع الخلك

 .(ٓٔ)"أي : ولكن أنا رسول من رب كل شًء وملٌكه لال ابن كثٌر:" 
ولكنًّ رسول إلٌكم من رب العالمٌن بما أمرتكم به: من إفراده  لال الطبري:أي:" 

 .(ٔٔ)"بالطاعة، واإللرار له بالوحدانٌة، والبراءة من األنداد واآللهة
فإن للت: كٌؾ ولع لوله ولكنً رسول استدراكا لبلنتفاء عن  لال الزمخشري:" 

الضبللة؟ للت: كونه رسوال من هللا مبلؽا رساالته ناصحا، فً معنى كونه على الصراط 
 .(ٕٔ)"المستمٌم، فصح لذلن أن ٌكون استدراكا لبلنتفاء عن الضبللة

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖ)
 .ٓٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٙٗ/ٗتاوٌبلت أهل السنة: (٘)
 .ٖٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 علٌه هللا صلوات المصطفى بٌن الممارنة من نوعا ٌلتمس أن المشٌري عادة من. ٖٗ٘/ٔلطابؾ اإلشارات: (2)

 .بٌنهم مرتبته ورفعة ممامه علو لٌظهر الّسبلم علٌهم األنبٌاء سابر وبٌن
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٗٔٔ/ٕالكشاؾ: (ٕٔ)
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لؽه أنهم كانوا أنه كان ٌحدث أنه ب :"عن عبٌد بن عمٌر اللٌثًأخرج ابن ابً حاتم  
ٌبطشون به ٌعنً نوحا فٌخنمونه حتى ٌؽشى علٌه، فإذا أفاق لال: اللهم اؼفر لمومً فإنهم ال 
ٌعلمون حتى إذا تمادوا فً المعصٌة، وعظمت فٌهم فً األرض الخطٌبة، وتطاول علٌه وعلٌهم 

أخبث من الذي  الببلء، وانتظر الجٌل بعد الجٌل فبل ٌؤتً لرن إال كان الشؤن، واشتد علٌه منهم
كان لبله حتى كان اآلخر منهم لٌمول: لد كان هذا مع آبابنا ومع أجدادنا، هكذا مجنونا ال ٌمبلون 
منه شٌبا حتى شكا ذلن من أمرهم نوح علٌه الصبلة والسبلم إلى هللا عز وجل ولال: كما لص 

 .(ٔ)"هللا علٌنا فً كتابه
 الفوابد:
عنده الرحماء بخلمه المتحننٌن على عباده الناصحٌن جعل أفضل أولٌابه أن هللا تعالى  -ٔ

لبرٌته وهم رسله الداعون العباد إلى نجاتهم والمحذرون لهم من هلكتهم المتحملون منهم 
األذى والمتحننون علٌهم بالرحمة والنصح واإلشفاق مع أذاهم لهم وتكذٌبهم إٌاهم 

، إذ نصرفون عن اإلشفاق علٌهمواستهزابهم بهم ال ٌكافبونهم بمثل ما نالوا منهم وال ٌ
ٌَْس بًِ َضبَللَة َولَِكنًِّ َرسُول من رب  لمومه، فمال: -علٌه السبلم-وصؾ جواب نوح }لَ

 .اْلعَالمٌن{
فً  -علٌه السبلم-أن لٌونة الكلمة وسهولة األسلوب من أبرز سمات منهج النبً نوح -ٕ

السب واألذى بمثله،  ٌمابل الرد على لومه، وهو منهج جدٌر بالتؤمل واإلعتبار، إذ لم لم
ِبٌٍن{ حٌث  ،ٌظهر ذلن واضحا من جوابه لمومه عندما لالوا له: } إِناا لَنََراَن فًِ َضبلٍَل مُّ

ّبِ  ن را ٌَْس بًِ َضبلَلَةٌ َولَِكنًِّ َرسُوٌل ّمِ رد علٌهم فً هدوء ولٌن، لاببل لهم: }ٌَا لَْوِم لَ
 {.اْلعَالَِمٌنَ 

ممالتهم تلن، وأعلمهم بؤن ما وصفتمونً به من  -علٌه السبلم  -فرّد نوح 

أبلِّؽكم ما  -َعزا َوَجلا  -الضبلل لٌس بصحٌح، وإنما أنا مبلِّػ ومرَسل إلٌكم ِمن هللا 
أمرنً هللا به، وأنصح لكم وأبٌِّن لكم أن الذي أنتم علٌه سبب فً سخط هللا علٌكم 

 وعمابه. وسوؾ ٌعاجلكم بالعموبة.
ٌجادلون  -علٌهم السبلم  -وكان األنبٌاء ": -رحمه هللا تعالى  -لال ابن الجوزي 

[ فمال دافعا عن ٓٙأممهم عن أنفسهم كمول نوح: }إنا لنران فً ضبلل{ ]األعراؾ: 
[ ، فمال: ٙٙنفسه: لٌس بً ضبللة، ولال لوم هود: }إنا لنران فً سفاهة{ ]األعراؾ: 

ألظنن ٌا موسى مسحورا، فمال  [ ، ولال فرعون: إن2ًٙ}لٌس بً سفاهة{ ]األعراؾ: 
موسى: إنً ألظنن ٌا فرعون مثبورا أي مصروفا عن الحك مطبوعا على للبن، وأما 

فتولى الحك سبحانه المجادلة عنه فلما لالوا: هذا شاعر. لال هللا تعالى: }وما  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نبٌنا 
عالى: )وال هو بمول كاهن( ، [ ، ولما لالوا: كاهن. لال هللا ت5ٙعلمناه الشعر{ ]ٌس: 

[ ، ولالوا: مجنون. فمال: ٕولالوا: ضل. فمال: }ما ضل صاحبكم وما ؼوى{ ]النجم: 
[ حتى لال تعالى: }ال تجعلوا دعاء الرسول بٌنكم ٕ}ما أنت بنعمة ربن بمجنون{ ]الملم: 

 .(ٕ)"[ٖٙكدعاء بعضكم بعضا{ ]النور: 
 هللا تعالى لجمٌع العالم; لموله تعالى: }العالمٌن{.عموم ربوبٌة ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٖ
 

 المرآن
ِ َما اَل تَْعَلُموَن )  [ٕٙ({ ]األعراف : ٕٙ}أُبَلِّغُكُْم ِرَسااَلِت َربًِّ َوأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن ّللا 

 التفسٌر:

                                                             
 .ٙٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٓتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 الفرلة عمد فً المضٌة الدرة لشرح األثرٌة األسرار وسواطع البهٌة األنوار لوامع نمبل عن: (ٕ)

 .52ٕ/ٕ:المرضٌة
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بثوابه، وأعلم من أُبلِّؽكم ما أُرسلت به من ربً، وأنصح لكم محذًرا لكم من عذاب هللا ومبشًرا 
 شرٌعته ما ال تعلمون.

أُبلِّؽكم ما أُرسلت به من  ، أي:"[ٕٙ}أُبَلِّؽُكُْم ِرَسااَلِت َرّبًِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ربً

 .(ٕ)"فً نزول العذاب بكم فً الدنٌا لال مماتل:أي:" 
وهذا خبر من هللا جل ثناإه عن نبٌه نوح علٌه السبلم أنه لال لمومه الذٌن  لال الطبري:" 

، أرسلنً إلٌكم، فؤنا أبلؽكم رساالت {ولكنً رسول من رب العالمٌن}كفروا باهلل وكذبوه:
 .(ٖ)"ربً

 .(ٗ)، بالتخفٌؾ«أبلؽكم»ولرئ:  
وأنصح لكم محذًرا لكم من عذاب هللا  ، أي:"[ٕٙ}َوأَْنَصُح لَكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"ومبشًرا بثوابه
 .(ٙ)"وأحذركم من عذابه فً الدنٌا لال مماتل:أي:" 
وأنصح لكم فً تحذٌري إٌاكم عماَب هللا على كفركم به، وتكذٌبكم  لال الطبري:أي:" 

 .(2)"إٌاي، ورّدكم نصٌحتً
النصح: إخبلص النٌة من شوابب الفساد فً المعاملة، بخبلؾ الؽش.  لال المرطبً:" 

 .(1)"ٌمال: نصحته ونصحت له نصٌحة ونصاحة ونصحا. وهو بالبلم أفصح
ِ َما اَل تَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وأعلم من شرٌعته ما  ، أي:"[ٕٙ}َوأَْعلَُم ِمَن َّللاا

 .(5)"ال تعلمون
وذلن أن لوم نوح لم ٌسمعوا  ،فً نزول العذاب بكم ما ال تعلمون أنتم لال مماتل:أي:" 

 .(ٓٔ)"بموم لط عذبوا ولد سمعت األمم بعدهم بنزول العذاب على لوم نوح

 .(ٔٔ)"من أن عمابه ال ٌردُّ عن الموم المجرمٌن لال الطبري:أي:" 
وأنا فى هذا التبلٌػ وذلن النصح على علم من هللا أوحاه إلى ال  :أي لال المراؼً:" 

تعلمون منه شٌبا، كما أنى أعلم من هللا وشبونه ما ال تعلمون فى نظام هذا العالم وما ٌنتهى إلٌه، 
فإذا نصحت لكم وأنذرتكم عالبة شرككم  -كما أعلم ما بعده من أمر اآلخرة والحساب والجزاء

فى الدنٌا إذا جحدتم وعاندتم، فإنما أنصح لكم عن علم ٌمٌنى ال  من إنزال العذاب بكم
 .(ٕٔ)"تعلمونه

وهذا شؤن الرسول، أن ٌكون بلٌؽا فصٌحا ناصحا باهلل ، ال ٌدركهم أحد  لال ابن كثٌر:" 
من خلك هللا فً هذه الصفات ، كما جاء فً صحٌح مسلم :أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال ألصحابه ٌوم 

« أٌها الناس ، إنكم مسبولون عنً ، فما أنتم لابلون ؟»ة ، وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا : عرف
لالوا : نشهد أنن بلؽت وأدٌت ونصحت ، فجعل ٌرفع إصبعه إلى السماء وٌنكتُها علٌهم وٌمول : 

 .(ٔ)"(ٖٔ)«اللهم اشهد ، اللهم اشهد»

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٓٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٗٔٔ/ٕانظر: الكشاؾ: (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 .ٓٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٖٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٓٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .5ٓٔ/1تفسٌر المراؼً: (ٕٔ)
 .( من حدٌث جابر ، رضً هللا عنه1ٕٔٔصحٌح مسلم برلم )(ٖٔ)
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 الفوابد:
 وعن عزوجل، هللا عن التبلٌػ فً معصومون األنبٌاء أنمن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٔ

 أبناء كانوا ولو معصومٌن لٌسوا فإنهم األنبٌاء ؼٌر أما. الذنوب من الكبابر ارتكاب
 .هللا أولٌاء أو األنبٌاء

 .وجوب تمدٌم النصح للمسلمٌن -ٕ
 .فضٌلة الدعوة إلى هللا -ٖ

 
 المرآن

({ َٖٙعلَى َرُجٍل ِمْنكُْم ِلٌُْنِذَركُْم َوِلتَت مُوا َولَعَل كُْم تُْرَحُموَن )}أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءكُْم ِذْكٌر ِمْن َربِّكُْم 
 [ٖٙ]األعراف : 

 التفسٌر:
وهل أثار عجبكم أن أنزل هللا تعالى إلٌكم ما ٌذكركم بما فٌه الخٌر لكم، على لسان رجل منكم، 

فكم بؤس هللا تعالى وعمابه، ولتتموا س خطه باإلٌمان به، ورجاء أن تعرفون نسبه وصدله; لٌخّوِ
 تظفروا برحمته وجزٌل ثوابه؟

 ، أي:"[ٖٙ}أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءكُْم ِذْكٌر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجٍل ِمْنكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
وهل أثار عجبكم أن أنزل هللا تعالى إلٌكم ما ٌذكركم بما فٌه الخٌر لكم، على لسان رجل منكم، 

 .(ٕ)"نسبه وصدله تعرفون
ال تعجبوا من هذا ، فإن هذا لٌس ٌعَجب أن ٌوحً هللا إلى رجل  :أي لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)" منكم ، رحمة بكم ولطفا وإحسانا إلٌكم
وهذا أًٌضا خبر من هللا عز ذكره عن لٌِل نوح لمومه أنه لال لهم، إذ  لال الطبري:" 

َما َنَراَن إِال بََشًرا ِمثَْلنَا }ردُّوا علٌه النصٌحة فً هللا، وأنكروا أن ٌكون هللا بعثه نبًٌّا، ولالوا له: 
أْيِ  ٌْنَا ِمْن فَْضٍل بَْل نَظُنُّكُْم َكاِذبٌِنَ َوَما نََراَن اتابَعََن إِال الاِذٌَن هُْم أََراِذلَُنا بَاِدَي الرا  {َوَما َنَرى لَكُْم َعلَ

، ٌمول: أوعجبتم أن جاءكم تذكٌر من هللا {أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، }[2ٕ]سورة هود: 
 .(ٗ)"وِعظة، ٌذكركم بما أنزل ربكم مع رجل منكم

 .(٘)"فكم بؤس هللا تعالى وعمابهلٌخوِّ  ، أي:"[ٖٙ}ِلٌُْنِذَركُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)" إلنذركملال ابن كثٌر:أي:" 
فكم عمابه على كفركم به لال الطبري:"   .(2)"ٌمول: لٌنذركم بؤس هللا وٌخّوِ

 .(1)"ولتتموا سخطه باإلٌمان به ، أي:"[ٖٙ}َوِلتَتامُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:
 .(5)" ولتتموا نممة هللا وال تشركوا به لال ابن كثٌر:أي:" 
ٌمول: وكً تتموا عماَب هللا وبؤسه، بتوحٌده وإخبلص اإلٌمان به، والعمل  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"بطاعته

ورجاء أن تظفروا برحمته  ، أي:"[ٖٙ}َولَعَلاكُْم تُْرَحُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔٔ)"وجزٌل ثوابه؟

                                                                                                                                                                               
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٔٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٔ)"ٌمول: ولٌرحمكم ربكم إن اتمٌتم هللا، وخفتموه وَحِذرتم بؤسه لال الطبري:" 
 .(ٕ)"لكً ترحمون فبل تعذبون لال عطاء بن دٌنار:" 
 الفوابد:
 -ملسو هيلع هللا ىلص-فً اآلٌة الرد على شبهة االعتراض على بشرٌة الرسول  -ٔ

إمكانٌة الجمع بٌن من الشبه التً أثارها المعاندون المعرضون عن لبول الحك، عدم ف
البشرٌة والنبوة فً الذات الواحدة، ومعنى ذلن: عدم تصدٌك الرسول المرسل بسبب كونه 

 من البشر.
ولد ذكر المرآن الكرٌم هذه الشبهة فً سور عدٌدة، عند الكبلم على رساالت الرسل، 

نها كانت تثار كما بٌن المرآن الكرٌم أن هذه الشبهة لم تكن جدٌدة، وإنما هً شبهة لدٌمة، وأ
 فً وجه الدعاة إلى اإلٌمان من األنبٌاء والمرسلٌن السابمٌن.

فمد لٌلت لنوح علٌه السبلم: }فَمَاَل اْلَمؤَلُ الاِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه َما نََراَن إِالا بََشًرا ِمثْلَنَا{ 
الى حكاٌة عن وعجب لومه أن بعث هللا فٌهم رجبل من أنفسهم، فمال هللا تع، [2ٕ]هود : 

 .[ٖٙخطاب نبٌهم لهم: }أََوَعِجْبتُْم أَْن{ ]األعراؾ : 
 رحمة هللا وجزٌل ثوابه حٌث ٌنال العبد، ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة التموى -ٕ

 
 المرآن

ٌْنَاهُ َوال ِذٌَن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن َوأَْغَرْلنَا ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا  إِن ُهْم َكانُوا لَْوًما َعِمٌَن }فََكذ بُوهُ فَؤَْنَج
 [ٗٙ({ ]األعراف : ٗٙ)

 التفسٌر:
فكذبوا نوًحا فؤنجٌناه وَمن آمن معه فً السفٌنة، وأؼرلنا الكفار الذٌن كذبوا بحججنا الواضحة. 

ًَ الملوب عن رإٌة الحك.  إنهم كانوا عُْم
 .(ٖ)"فكذبوا نوًحا ، أي:"[ٗٙ}فََكذابُوهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"أي : فتمادوا على تكذٌبه ومخالفته ، وما آمن معه منهم إال للٌل لال ابن كثٌر:" 
ٌمول تعالى ذكره: فكذب نوًحا لومه إذ أخبرهم أنه هلل رسوٌل إلٌهم،  لال الطبري:" 

وا فً  ٌؤمرهم بخلع األنداد، واإللرار بوحدانٌة هللا، والعمل بطاعته، وخالفوا أمر ربهم، ولجُّ
 .(٘)"طؽٌانهم ٌعمهون

ٌْنَاهُ َوالاِذٌَن َمعَهُ فًِ اْلفُْلِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فؤنجٌناه وَمن آمن  "، أي:[ٗٙ}فَؤَْنَج
 .(ٙ)"معه فً السفٌنة

فؤنجاه هللا فً الفلن والذٌن معه من المإمنٌن به، وكانوا بنوح علٌه السبلم  لال الطبري:" 
ًّ »عن ابن إسحاق: ، أنفًسا عشرة نوح، وبنوه الثبلثة ساٌم وحام وٌافث، وأزواجهم، وستة أناس

وكان حمل معه فً الفلن من كل زوجٌن اثنٌن، كما لال تبارن وتعالى: . «ممن كان آمن به
 .(2)"[ٓٗ]سورة هود:  {َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمعَهُ إِال لَِلٌلٌ }

وفً رواٌة  .(5)"(1)كان مع نوح فً السفٌنة ثمانون رجبل أحدهم جرهم لال ابن عباس:" 
 فً آخره. (ٔ)«وكان لسانه عربٌا »رواٌة اخرى بزٌادة

                                                             
 .ٔٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٙٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٓ٘/ٕٔ(:ص25ٕٗٔ. والخبر أخرجه برلم)ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 ".وكان لسانه عربٌا :"ٖٖٗ/ٖلال ابن كثٌر: (1)
 .ٙٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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ول ما حمل نوح فً السفٌنة من الدواب الذرة وآخر ما حمل  ولال ابن عباس أٌضا:" 
الحمار، فلما دخل الحمار، دخل، صدره فتعلك إبلٌس بذنبه فبل تستعل رجبله، فجعل نوح ٌمول: 
وٌحن ادخل ٌنهض فبل ٌستطٌع، حتى لال نوح: وٌحن ادخل وإن كان الشٌطان معن، لال، كلمة 

 .(ٕ)"زلت على لسانه
ٌَاتِنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وأؼرلنا الكفار الذٌن  ، أي:"[ٗٙ}َوأَْؼَرْلَنا الاِذٌَن َكذابُوا بِآ

 .(ٖ)"كذبوا بحججنا الواضحة
ٌمول: وأؼرق هللا الذٌن كذبوا بحججه، ولم ٌتبعوا رسله، ولم ٌمبلوا  لال الطبري:" 

 .(ٗ)"نصٌحته إٌاهم فً هللا بالطوفان
ما عذب لوم نوح حك ما كان فً األرض سهل وال جبل إال له عامر  زٌد:"لال ابن  

 .(٘)"ٌعمره وحابز ٌحوزه
بلؽنً أن لوم نوح عاشوا فً ذلن الؽرق  أخرج ابن ابً حاتم عن أبً زهٌر، لال:" 

 .(ٙ)"أربعٌن ٌوما
فلمد ؼرلت األرض وما فٌها وانتهى الماء إلى ما انتهى إلٌه، وما  لال دمحم بن إسحاق:" 

جاوز الماء ركبته، ودأب الماء حٌن أرسله خمسٌن ومابة كما ٌزعم أهل التوراة فكان بٌن أن 
أرسل هللا الطوفان، وبٌن أن ؼاض الماء ستة أشهر وعشر لٌال، ولما أراد هللا أن ٌكؾ ذلن 

ء فسكن الماء، واشتدت ٌنابٌع األرض الؽمر األكبر وأبواب أرسل هللا رٌحا على وجه الما
السماء، فجعل الماء ٌنمص وٌؽٌض وٌدبر فكان استواء الفلن على الجودي فٌما ٌزعم أهل 
التوراة فً الشهر السابع لسبع عشرة لٌلة مضت منه، وفً أول ٌوم من الشهر العاشر رأى 

تح نوح علٌه الصبلة والسبلم كوة الفلن التً رإوس الجبال، فلما مضى بعد ذلن أربعون ٌوما ف
صنع فٌها، ثم أرسل الؽراب لٌنظر له ما فعل الماء فلم ٌرجع إلٌه، فؤرسل الحمامة فرجعت إلٌه، 

فلم ٌجد لرجلها موضعا فبسط ٌده للحمامة فؤخذها فؤدخلها، فمكث سبعة أٌام ثم أرسلها لتنظر له 
نة، فعلم نوح أن الماء لد لل، عن وجه األرض، فرجعت إلٌه حٌن أمست وفً فمها ورلة زٌتو

 .(2)"ثم مكث سبعة أٌام ثم أرسلها فلم ترجع إلٌه فعلم نوح أن األرض لد برزت
ًَ الملوب عن  ، أي:"[ٗٙ}إِناُهْم َكانُوا لَْوًما َعِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  إنهم كانوا عُْم

 .(1)"رإٌة الحك
 .(5)"، لال: عن الحك{عمٌن}عن مجاهد فً لول هللا:" 
 .(ٓٔ)"العََمى، العامً عن الحك لال ابن زٌد:" 
 .(ٔٔ)"فعماة، عن الخٌر لال عطاء:" 
 .(ٕٔ)"أعموا، عن ذلن الشًء لٌسوا عمً إنما هم عموا عنه لال سفٌان بن حسٌن:" 
 .(ٖٔ)"ٌمول: عمٌن عن الحك لال الطبري:" 

                                                                                                                                                                               
 .2ٓ٘ٔ-ٙٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .2ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٔأخرجه ابن البً حاتم) (٘)
 .2ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙ1تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .1ٓ٘ٔ-2ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٗٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٓ٘/ٕٔ(:ص25ٖٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٖٓ٘/ٕٔ(:ص25ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٕٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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فبٌن تعالى فً هذه المصة  أي : عن الحك ، ال ٌبصرونه وال ٌهتدون له. لال ابن كثٌر:" 
من الكافرٌن ، كما لال  أنه انتمم ألولٌابه من أعدابه ، وأنجى رسوله والمإمنٌن ، وأهلن أعداءهم
ٌَْوَم ٌَمُومُ  ْنٌَا َو ٌَْوَم ال ٌَْنَفُع  تعالى : } إِناا َلنَْنُصُر ُرسُلَنَا َوالاِذٌَن آَمنُوا فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ األْشَهاُد * 

اِر  { ] ؼافر :  وهذه سنة هللا فً عباده ، [ ٕ٘،  ٔ٘الظااِلِمٌَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللاْعنَةُ َولَُهْم سُوُء الدا
 -علٌه االسبلم-فً الدنٌا واآلخرة ، أن العالبة للمتمٌن والظفر والؽلب لهم ، كما أهلن لوم نوح 

 .(ٔ)"بالؽرق ونجى نوحا وأصحابه المإمنٌن
 الفوابد:
 ن عمى العٌون على صاحبه.معمى الملوب أخطرأن  -ٔ
 تمرٌر مبدأ العالبة للمتمٌن. -ٕ

 
 المرآن

ٌُْرُه أَفاََل تَت مُوَن ) َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ ]األعراف ({ ٘ٙ}َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم هُوًدا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللا 
 :ٙ٘] 

 التفسٌر:
ولمد أرسلنا إلى لبٌلة عاد أخاهم هودا حٌن عبدوا األوثان من دون هللا، فمال لهم: اعبدوا هللا 
وحده، لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل فؤخلصوا له العبادة أفبل تتمون عذاب هللا 

 وسخطه علٌكم؟
ولمد أرسلنا إلى لبٌلة عاد  ، أي:"[٘ٙهُوًدا{ ]األعراؾ : }َوإِلَى َعاٍد أََخاهُْم لوله تعالى: 

 .(ٕ)"أخاهم هودا حٌن عبدوا األوثان من دون هللا
ٌمول تعالى : وكما أرسلنا إلى لوم نوح نوًحا ، كذلن أرسلنا إلى عاد  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"أخاهم هوًدا
وبعث إلٌهم هوًدا ٌدعوهم ، هإالء الموم الذٌن وصؾ هللا صفتهم، «عاد»لال الطبري:" 

 .(ٗ)"إلى توحٌد هللا، واتّباع ما أتاهم به من عنده
 .(٘)"ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح"عن ابن إسحاق: 

أنهم كانوا لوما : وكان من حدٌث عاد فٌما بلؽنً وهللا أعلم وعن ابن إسحاق أٌضا:"
ضلهم موضعا، فؤمرهم أن ٌوحدوا هللا عربا، فبعث هللا إلٌهم هودا وهو من أوسطهم نسبا، وأف

 .(ٙ)"عز وجل
إن عادا كانوا بالٌمن باألحماؾ واألحماؾ هً الرمال، فؤتاهم فوعظهم،  لال السدي:"

 .(2)"وذكرهم بما لص هللا فً المرآن، فكذبوه وكفروا، وسؤلوه أن ٌؤتٌهم بالعذاب
ٌه السبلم ٌمول سمعت علً بن أبً طالب عل"عن أبً الطفٌل عامر بن واثلة، لال: 

لرجل من حضرموت: هل رأٌت كثًٌبا أحمر تخالطه َمَدَرةٌ حمراء،  ذا أَران وِسْدر كثٌر بناحٌة 
كذا وكذا من أرض حضرموت،  هل رأٌته؟ لال: نعم ٌا أمٌر المإمنٌن! وهللا إنن لتنعته نعَت 

ثت عنه. فمال الحضرمً: وما شؤنه ٌا أ مٌر المإمنٌن؟ لال: رجل لد رآه! لال: ال ولكنً لد ُحّدِ
 .(1)"فٌه لبُر هود صلوات هللا علٌه

                                                             
 .ٕٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٙٓ٘/ٕٔ(:ص1ٓٔٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٗ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 . مختصرا.2ٓ٘/ٕٔ(:ص1ٕٓٗٔ، والطبري )1ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٗٗأخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .2ٓ٘/ٕٔ(:ص1ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (1)
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ٌُْرهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاا فمال لهم: اعبدوا  ، أي:"[٘ٙ}لَاَل 
 .(ٔ)"هللا وحده، لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل فؤخلصوا له العبادة

أنهم كانوا لوما عربا،  -وهللا أعلم-وكان من حدٌث عاد فٌما بلؽنً "دمحم بن إسحاق: لال  
وكانوا أصحاب أوثان ٌعبدونها من دون هللا صنم ٌمال له صداء وآخر ٌمال له صمود، وصنم 

، فبعث هللا عز وجل لهم هودا فؤمرهم أن ٌوحدوا هللا، وال ٌجعلوا معه إلها « ٕ»ٌمال له الهباء 
 .(ٕ)"وأن ٌكفوا، عن ظلم الناس، ولم ٌؤمرهم فٌما ٌذكرون وهللا أعلم بؽٌر ذلنؼٌره، 

أفبل تتمون عذاب هللا وسخطه  ، أي:"[٘ٙ}أَفَبَل تَتامُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"علٌكم؟

كانت منازل عاد وجماعتهم، حٌن بعث هللا فٌهم  :"لال ،ابن إسحاقأخرج الطبري عن 
هوًدا، األحماؾ. لال: و"األحماؾ"، الرمُل، فٌما بٌن عُمان إلى حضرموت، فالٌمن كله. وكانوا 
مع ذلن لد فشوا فً األرض كلِّها، ولهروا أهلها بفضل لّوتهم التً آتاهم هللا. وكانوا أصحاب 

ٌمال  له"ُصداء"، وصنم ٌمال له"َصُمود"، وصنمأوثاٍن ٌعبدونها من دون هللا: صنم ٌمال 
دوا  له"الهباء". فبعث هللا إلٌهم هوًدا، وهو من أْوسطهم نسبًا، وأفضلهم موضعًا، فؤمرهم أن ٌوّحِ
هللا وال ٌجعلوا معه إلًها ؼٌره، وأن ٌكفُّوا عن ظلم الناس. ولم ٌؤمرهم فٌما ٌذكر، وهللا أعلم، بؽٌر 

ولالوا:"من أشّد منا لوة! ". واتبعه منهم ناٌس، وهم ٌسٌٌر مكتتمون ذلن. فؤبوا علٌه وكذبوه. 
بإٌمانهم. وكان ممن آمن به وصّدله رجٌل من عاد ٌمال له:"مرثد بن سعد بن عفٌر"، وكان ٌكتم 
إٌمانه. فلما عتوا على هللا تبارن وتعالى وكذبوا نبٌاهم، وأكثروا فً األرض الفساد، وتجباروا 

أَتَْبنُوَن بُِكّلِ ِرٌعٍ آٌَةً تَْعبَثُوَن َوتَتاِخذُوَن }آٌة عبَثًا بؽٌر نفع، كلمهم هود فمال: وبنوا بكل ِرٌع 
َ َوأَِطٌعُونِ  -1ٕٔ]سورة الشعراء:  {َمَصانَِع لََعلاكُْم تَْخلُُدوَن َوإِذَا بََطْشتُْم بََطْشتُْم َجبااِرٌَن فَاتامُوا َّللاا

ِجبْتَنَا بِبٌَِّنٍَة َوَما نَْحُن بِتَاِرِكً آِلَهتِنَا َعْن لَْوِلَن َوَما نَْحُن لََن بُِمْإِمنٌَِن إِْن لَالُوا ٌَا هُوُد َما }[ ، ٖٔٔ

، أي: ما هذا الذي جبتنا به إال جنون أصابن به بعض  {نَمُوُل إِال اْعتََراَن بَْعُض آِلَهتَِنا بِسُوءٍ 
ا تُْشِركُوَن ِمْن ُدونِِه فَِكٌُدوِنً لَاَل إِنًِّ أُْشِهُد َّللااَ }آلهتنا هذه التً تعٌب   َواْشَهُدوا أَنًِّ بَِريٌء ِمما
[ . فلما فعلوا ذلن ٙ٘-ٖ٘]سورة هود:  {ِصَراٍط ُمْستَِمٌمٍ }، إلى لوله:  {َجِمٌعًا ثُما ال تُْنِظُرونِ 

س فً أمسن هللا عنهم المطر من الساماء ثبلث سنٌن، فٌما ٌزعمون، حتى جهدهم ذلن. وكان النا
ذلن الزمان إذا نزل بهم ببلء أو َجْهد، فطلبوا إلى هللا الفرج منه، كانت َطِلبتهم إلى هللا عند بٌته 
الحرام بمكة، مسلمهم ومشركهم، فٌجتمع بمكة ناس كثٌٌر شتى مختلفةٌ أدٌانُهم، وكلهم معّظم 

 لمكة، ٌعرؾ ُحْرمتها ومكانَها من هللا.
ن الزمان معروفًا مكانه،  والحرم لابم فٌما ٌذكرون، لال ابن إسحاق: وكان البٌت فً ذل

أباهم:"عملٌك بن الوذ بن سام بن نوح"  وإنما سموا"العمالٌك"، ألن وأهل مكة ٌومبذ العمالٌك
وكان سٌد العمالٌك إذ ذان بمكة، فٌما ٌزعمون رجبل ٌمال له معاوٌة بن بكر، وكان أبوه حًٌّا فً 

وكان ابنه ٌرأس لومه. وكان السإدد والشرؾ من العمالٌك، ذلن الزمان، ولكنه كان لد كبر، 
فٌما ٌزعمون، فً أهل ذلن البٌت. وكانت أم معاوٌة بن بكر، كلهدة ابنة الخٌبري، رجٍل من 
عاٍد، فلما لََحَط المطر عن عاد وُجِهدوا،  لالوا: جهزوا منكم وفًدا إلى مكة فلٌستسموا لكم، فإنكم 

نز  ولمٌم بن هّزال بن هزٌل،  وعتٌل بن ُصّد بن عاد األكبر. ومرثد لد هلكتم! فبعثوا لٌل بن ع
بن سعد بن عفٌر، وكان مسلًما ٌكتم إسبلمه، وُجْلُهَمة بن الخٌبري، خال معاوٌة بن بكر أخو 
أمه. ثم بعثوا لممان بن عاد بن فبلن بن فبلن بن ُصّد بن عاد األكبر. فانطلك كل رجل من 

لومه، حتى بلػ عّدة وفدهم سبعٌن رجبل. فلما لدموا مكة نزلوا على هإالء الموم معه رهط من 
 معاوٌة بن بكر، وهو بظاهر مكة خارًجا من الحرم، فؤنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وِصْهَره.

                                                             
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
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فلما نزل وفد عاد على معاوٌة بن بكر، ألاموا عنده شهًرا ٌشربون الخمر، وتؽنٌِّهم 
بكر. وكان مسٌرهم شهًرا، وممامهم شهًرا. فلما رأى معاوٌة بن الجراَدتان  لٌنتان لمعاوٌة بن 

ذون بهم من الببلء الذي أصابهم،  شكا ذلن علٌه، فمال:  بكر طُول ممامهم، ولد بعثهم لوُمهم ٌتعوا
! وهللا ما أدري كٌؾ  هلن أخوالً وأصهاري! وهإالء ممٌمون ًّ عندي، وهم ضٌفً نازلون عل

بالخروج إلى ما بعثوا له،  فٌظنوا أنه ِضٌك منً بممامهم عندي، أصنع بهم؟ أستحً أن آمرهم 
ولد هلن َمْن وراءهم من لومهم َجْهًدا وَعَطشا!! أو كما لال. فشكا ذلن من أمرهم إلى لٌنتٌه 
كهم! فمال معاوٌة بن  الجرادتٌن، فمالتا: لل شعًرا نُؽنٌِّهم به، ال ٌدرون َمْن لاله، لعل ذلن أن ٌحّرِ

 شارتا علٌه بذلن:بكر، حٌن أ
ٌْنِْم  ٌَْحَن! لُْم فََه ٌَْل، و  لََعلا هللَا ٌُْصبُِحنَا َؼَماَما           أاَل ٌَا لَ

 لََد اْمَسوا ال ٌُبٌِنُوَن الَكبلَما        فٌََْسِمً أَْرَض َعاٍد، إنا َعاًدا  
ٌَْس نَْرُجو  ٌَْخ الَكبٌِ   ِمَن اْلعََطِش الشاِدٌِد، فَلَ  َر َوال الؽبُلَمابِِه الشا

ٌٍْر   فَمَْد أَْمَسْت نَِساُإهُُم َعٌَاَمى              َولْد َكانَْت نَِساُإهُُم بَِخ
 َوال تَْخَشى ِلعَاِدّيٍ ِسَهاَما           َوإنا اْلَوْحَش تَؤتٌِِهْم ِجَهاًرا  

ٌْتُْم   لَكُُم التاَماَمانََهاَركُُم َولٌَْ            َوأْنتُْم َها هُنَا فٌَِما اْشتََه
 َوال لُمُّوا التاِحٌاةَ َوالسابلَما            فَمُبَِّح َوْفُدكُْم ِمْن َوْفِد لَْوٍم 

فلما لال معاوٌة ذلن الشعر، ؼنتهم به الجرادتان. فلما سمع الموم ما ؼناتا به، لال بعضهم 
ذون بكم من هذا الببلء  الذي نزل بهم، ولد أبطؤتم علٌهم! لبعض: ٌا لوم، إنما بعثكم لوُمكم ٌتعوا

فمال لهم مرثد بن سعد بن عفٌر: إنكم وهللا ال تُْسَمون  فادخلوا هذا الحرَم واستسموا لمومكم!
بدعابكم، ولكن إن أطعتم نبٌاكم، وأنبتم إلٌه، سُِمٌتم! فؤظهر إسبلمه عند ذلن، فمال لهم ُجْلُهمة بن 

 وله، وعرؾ أنه لد اتبع دٌن هوٍد وآمن به:الخٌبرّي، خال معاوٌة بن بكر، حٌن سمع ل

َن ِمْن ثَُموِد         أَبَا َسْعٍد فَإِناَن ِمْن لَبٌٍِل   ذَِوي َكَرٍم َوأُمُّ
 َولَْسَنا فَاِعِلٌَن ِلَما تُِرٌُد       فَإناا لَْن نُِطٌعََن َما بِمٌنَا 
 ُصدا والعُبُودِ َوَرْمَل َوآَل       أَتَؤُْمرَنا ِلَنتُْرَن ِدٌَن ِرْفٍد 

 ذَِوي َرأيٍ َونَتْبََع ِدٌَن هُودِ        َونَتُْرَن ِدٌَن آباٍء ِكَراٍم  
ثم لالوا لمعاوٌة بن أبً بكر وأبٌه بكٍر: احبَسا َعناا مرثد بن سعد، فبل ٌمدمنا معنا مكة، 

ولاوا إلى مكة فإنه لد اتبع دٌن هود، وترن دٌنَنَا! ثم خرجوا إلى مكة ٌستسمون بها لعاد. فلما 
خرج مرثد بن سعد من منزل معاوٌة بن بكر حتى أدركهم بها، لبل أن ٌدعوا هللا بشًء مما 
خرجوا له. فلما انتهى إلٌهم، لام ٌدعو هللا بمكة، وبها وفد عاد لد اجتمعوا ٌدعُون، ٌمول:"اللهم 

ن عنز رأس أعطنً سإلً وحدي وال تدخلنً فً شًء مما ٌدعون به وفُد عاد"! وكان لٌل ب
ٌْبل ما سؤلن، واجعل سإلَنا مع سُإله"! وكان لد تخلّؾ عن  وفد عاد. ولال وفد عاد:"اللهّم أعِط لَ

وفد عاد حٌن دعا، لمماُن بن عاد، وكان سٌِّد عاٍد. حتى إذا فرؼوا من دعوتهم لام فمال:"اللهم 
إلهنا، إن كان  إنً جبتن وحدي فً حاجتً، فؤعطنً سإلً"! ولال لٌل بن عنز حٌن دعا:"ٌا

هود صادلًا فاسِمنا، فإّنا لد هلكنا"! فؤنشؤ هللا لهم سحابب ثبلثًا: بٌضاء، َوحمراء، وسوداء. ثم 
ناداه مناٍد من السحاب:"ٌا لٌل، اختر لنفسن ولمومن من هذه السحابب". فمال:"اخترت السحابة 

، ِرْمِدًدا،  ال تُبمً ِمن آل عاد أحًدا،  السوداء، فإنها أكثر السحاب ماًء"! فناداه مناٍد:"اخترت َرَماًدا
ال والًدا تترن وال ولًدا، إال جعلته َهِمًدا، إال بنً اللُّوِذٌّة الُمَهداى" و"بنو اللوذٌة"، بنو لمٌم بن 
هّزال بن هزٌلة بن بكر،  وكانوا سكاًنا بمكة مع أخوالهم، ولم ٌكونوا مع عاد بؤرضهم، فهم عاٌد 

 نسلهم الذٌن بمُوا من عاد. اآلِخرة، ومن كان من
ٌْل بن عنز بما فٌها من النممة  وساق هللا السحابة السوداء، فٌما ٌذكرون، التً اختارها لَ

َهَذا }إلى عاد، حتى خرجت علٌهم من واٍد ٌمال له:"المؽٌث". فلما رأوها استبشروا بها، ولالوا: 
ٍء بِؤَْمِر بَْل ُهَو َما اْستَ }، ٌمول هللا:  {َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا ًْ ُر كُلا َش ْعَجْلتُْم بِِه ِرٌٌح فٌَِها َعذَاٌب أَِلٌٌم تَُدّمِ

[ ، أي: كّل شًء أُِمَرْت به. وكان أّول من أبصر ما فٌها ٕ٘-ٕٗ]سورة األحماؾ:  {َربَِّها
وعرؾ أنها ِرٌح، فٌما ٌذكرون، امرأة من عاد ٌمال لها"َمْهَدد".، فلما تٌمنت ما فٌها صاحت،  ثم 
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مت. فلما أن أفالت لالوا: ماذا رأٌت ٌا مهدد؟ لالت: رأٌُت رًٌحا فٌها كشُُهب النار، أمامها َصعِ 
رها هللا علٌهم سبع لٌال وثمانٌة أٌام حسوًما، كما لال هللا  و"الحسوم"،  رجاٌل ٌموُدونها! فسخا

المإمنٌن فً  الدابمة  فلم تدع من عاد أحًدا إال هلن. فاعتزل هُود، فٌما ذكر لً، ومن معه من
حظٌرة، ما ٌصٌبه ومن معه من الرٌح إال ما تلٌن علٌِه الجلود، وتَلتذُّ األنفس، وإنها لتمرُّ على 
وا  عاد بالطاعن بٌن السماء واألرض، وتدمؽهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مّكة حتى مرُّ

نالة له فً لٌلة ممِمرة بمعاوٌة بن بكر وأبٌه،  فنزلوا علٌه. فبٌنما هم عنده، إذ ألبل رجل على 
ًَ ثالثٍة من ُمصاب عاٍد،  فؤخبرهم الخبر، فمالوا له: أٌن فارلت هوًدا وأصحابه؟ لال: فارلتهم  ُمْس

 .(ٔ)"بساحل البحر. فكؤنهم شكُّوا فٌما حّدثهم به، فمالت هزٌلة بنت بكر: صَدق ورّبِ الكعبة!
 الفوابد:
 الدعوة إلى عبادة هللا وترن عبادة ما سواه وهو معنى ال إله إال هللا.  -ٔ
هود علٌه السبلم كانت دعوته إلى لومه لرٌبة من دعوة نوح، ولكن فٌها إشعار بؤن أن  -ٕ

اإلنسان الذي ٌخاطبه هود لد كبر شٌبا ما عن ذلن اإلنسان الذي كان ٌخاطبه نوح، وأنه 
وٌدرن فكان فً دعوة هود إلى لومه الفات لرٌب الى على أن ٌستنبط  -نسبٌا -لادر

بعض الظاهر المادٌة المبلبسة لهم، والمتصفة بحٌاتهم، وأن ما هم فٌه من نعمة إنما هو 
 .من عند هللا الذي ٌدعوهم إلٌه

اإلنسان الذي ٌخاطبه هود لد ترلى عملٌا نوعا ما فؤصبح هود ٌذكره بفضل ف
لذٌن أهلكهم هللا بظلمهم، كما أن هللا من على لوم هود هللا علٌه، وأنه أخلؾ لوم نوح ا

ببسطة األجسام ولوة األبدان، وتلن نعم جدٌرة بؤن ٌذكروها، وٌذكروا المنعم بها، وفً 
 .هذا رشدهم وفبلحهم

 علٌهم الصبلة والسبلم.-أن التوحٌد رسالة جمٌع االنبٌاء -ٖ

سل أرسلهم هللا إلى األمم فى وهإالء الر لم تخل أمة من رسول:وٌستفاد من اآلٌة: أنه  -ٗ
جمٌع العصور المتطاولة، فلم تخل أمة من رسول ٌدعوها إلى هللا، وٌرشدها إلى الحك، 

ِ َلمَْد أَْرَسْلنَا إَِلى أَُمٍم ِمْن لَْبِلَن{ ]النحل :  ٌمول هللا عز وجل: }  ، ولال تعالى:[ٖٙ}تَاَّللا
ٍة إِالا َخبَل فٌَِها نَِذٌرٌ  ٍة َرسُول{ ]ٌونس :  ، ولال تعالى:[ٕٗ{ ]فاطر : َوإِْن ِمْن أُما }َوِلكُّلِ أُما

 .[2}َوِلكُّلِ لَْوٍم َهاد{ ]الرعد :  ، ولال تعالى:[2ٗ
 

 المرآن
({ ٙٙ}لَاَل اْلَمََلُ ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه إِن ا لَنََراَن فًِ َسَفاَهٍة َوإِن ا لَنَظُنَُّن ِمَن اْلَكاِذبٌَِن )

 [ٙٙعراف : ]األ
 التفسٌر:

لال الكبراء الذٌن كفروا من لوم هود: إنا لنعلم أنن بدعوتن إٌانا إلى ترن عبادة آلهتنا وعبادة هللا 
 وحده نالص العمل، وإنا لنعتمد أنن من الكاذبٌن على هللا فٌما تمول.

لال الكبراء الذٌن  ، أي:"[ٙٙ}لَاَل اْلَمؤَلُ الاِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"كفروا من لوم هود

 .(ٖ)"المؤل هم : الجمهور والسادة والمادة منهم  لال ابن كثٌر:" 
إنا لنعلم أنن بدعوتن إٌانا إلى  ، أي:"[ٙٙ}إِناا َلنََراَن فًِ َسفَاَهٍة{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"ترن عبادة آلهتنا وعبادة هللا وحده نالص العمل
 .(٘)"ٌعنون: فً ضبللة عن الحك والصواب لال الطبري: " 

                                                             
 .ٖٔ٘-2ٓ٘/ٕٔ(:ص1ٓ٘ٗٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
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أي : فً ضبللة حٌث دعوتنا إلى ترن عبادة األصنام ، واإللبال إلى  لال ابن كثٌر:" 
عبادة هللا وحده ال شرٌن له كما تعجب المؤل من لرٌش من الدعوة إلى إله واحد } فمالوا { } 

ٌء عَُجاٌب { ] ص:  ًْ  .(ٔ)"[ ٘أََجعََل اآلِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنا َهذَا لََش
وإنا لنعتمد أنن من  ، أي:"[ٙٙلَنَظُنَُّن ِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]األعراؾ : }َوِإناا لوله تعالى: 

 .(ٕ)"الكاذبٌن على هللا فٌما تمول
 الفوابد:
 كمولهم لهود }إِناا لَنََراَن فًِ َسفَاَهٍة{.السفاهة إلى األنبٌاء،  ةنسبأن من لباحة الكفار  -ٔ
فً الصد عن الدٌن الحك أنهم ٌُسمون وٌصفون الحك بما هو  أن من حٌل أهل الباطل -ٕ

 بريء منه وما ذان إال للتنفٌر عنه وعن إتباعه.
 

 المرآن
ٌَْس بًِ َسفَاَهةٌ َولَِكنًِّ َرسُوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )  [7ٙ({ ]األعراف : 7ٙ}لَاَل ٌَا لَْوِم لَ

 التفسٌر:
 ولكنً رسول إلٌكم من رب الخلك أجمعٌن.لال هود: ٌا لوم لٌس بً نمص فً عملً، 

ٌَْس ِبً َسَفاَهةٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌَا لَْوِم َل لال هود: ٌا لوم لٌس  ، أي:"[2ٙ}لَاَل 
 .(ٖ)"بً نمص فً عملً

 .(ٗ)" أي : لٌست كما تزعمون لال ابن كثٌر:" 
ًّ  لال الطبري: أي:"   .(٘)"عن الحك والصواب [ضبللة]لٌس ف
ولكنً رسول  ، أي:"[2ٙ}َولَِكّنًِ َرسُوٌل ِمْن َرّبِ اْلَعالَِمٌَن{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  

 .(ٙ)"إلٌكم من رب الخلك أجمعٌن

 .(2)"أرسلنً لال الطبري: أي:" 
بل جبتكم بالحك من هللا الذي خلك كل شًء ، فهو رب كل شًء  لال ابن كثٌر:أي:" 
 .(1)"وملٌكه

لال: الجن عالم، واإلنس عالم وسوى ذلن  {،رب العالمٌن"}عن أبً العالٌة فً لوله: 
ثمانٌة عشر ألؾ عالم من المبلبكة، وعلى األرض فً كل زاوٌة منها أربعة آالؾ وخمسمابة 

 .(5)"عالم خلمهم لعبادته تبارن وتعالى
 الفوابد:
مرَسل وحاشا لنبً ، مشروعٌة دفع اإلتهام، وتبربة اإلنسان نفسه مما ٌتهم به من الباطل -ٔ

 -ِمن عنِد هللاِ أن ٌكون سفًٌها
المول اللٌن، والخطاب الجمٌل،  -واالنبٌاء جمٌعا-هود علٌه السبلم  النبً من منهجأن  -ٕ

بالسفه  -علٌه السبلم–وا النبً هود وعدم ممابلة األذى بمثله، ٌتضح ذلن عندما رم
 {.رب العالمٌنوالكذب، حٌث رد علٌهم لاببل: }ٌا لوم لٌس بً سفاهة ولكنً رسول من 

 المرآن
 [1ٙ({ ]األعراف : 1ٙ}أُبَلِّغُكُْم ِرَسااَلِت َربًِّ َوأَنَا لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌٌن )

                                                             
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .1٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .5ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٗ1أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
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 التفسٌر:
 -فٌما دعوتكم إلٌه من توحٌد هللا والعمل بشرٌعته  -أُبلِّؽكم ما أرسلنً به ربً إلٌكم، وأنا لكم 

 ناصح، أمٌن على وحً هللا تعالى.
أُبلِّؽكم ما أرسلنً به ربً  ، أي:"[1ٙ}أُبَلِّؽُكُْم ِرَسااَلِت َربًِّ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"إلٌكم
ٌَهالال الطبري: أي:"   .(ٕ)"فؤنا أبلؽكم رساالت ربً، وأإّدٌها إلٌكم كما أمرنً أن أإّدِ
كان من حدٌث نوح وحدٌث لومه مما ٌذكر أهل العلم أنه كان  لال دمحم بن إسحاق:" 

حلٌما صبورا لم ٌلك نبً من لومه من الببلٌا أكثر مما لمً إال نبً لتل وكان ٌدعوهم كما لال 
هللا: لٌبل ونهارا، سرا وجهارا بالنصٌحة لهم، فلم ٌزدهم ذلن منه إال فرارا، حتى إنه لٌكلم الرجل 

 .(ٖ)"وٌجعل أصابعه فً أذنٌه لببل ٌسمع شٌبا من لوله منهم فٌلؾ رأسه بثوبه،
فؤتاهم ٌعنً هودا فوعظهم وذكرهم بما لص هللا فً كتابه فكذبوه وكفروا،  لال السدي:" 

 .(ٗ)"وسؤلوه أن ٌؤتٌهم بالعذاب فمال لهم: إنما العلم عند هللا وأبلؽكم ما أرسلت به
فٌما دعوتكم إلٌه  -وأنا لكم  ، أي:"[1ٙ]األعراؾ : }َوأََنا لَكُْم نَاِصٌح أَِمٌٌن{ لوله تعالى: 

 .(٘)"ناصح، أمٌن على وحً هللا تعالى -من توحٌد هللا والعمل بشرٌعته 
ٌمول: وأنا لكم فً أمري إٌاكم بعبادة هللا دون ما سواه من األنداد  لال الطبري: " 

واآللهة، ودعابكم إلى تصدٌمً فٌما جبتكم به من عند هللا، ناصٌح، فالبلوا نصٌحتً، فإنً أمٌن 
ل، بل أبلػ  على وحً هللا، وعلى ما ابتمننً هللا علٌه من الرسالة، ال أكذب فٌه وال أزٌد وال أبّدِ

 .(ٙ)"ا أمرتما أمرت كم
 .(2)" وهذه الصفات التً ٌتصؾ بها الرسل الببلؼة والنصح واألمانة لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:

 من وظابؾ الرسل علٌهم السبلم الببلغ لما أمروا بإببلؼه. -ٔ
 فضٌلة النصح وخلك األمانة. -ٕ
أن أفضل ما تمسن به العباد ما جاء به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو هذا الدٌن وبالنصٌحة هلل  -ٖ

ولال هود }َوأَنَا لَُكْم  ، [ٕٙ}َوأَْنَصُح لَكُْم { ]األعراؾ : جاءت المرسلون لال نوح ملسو هيلع هللا ىلص 
َصْحُت لَكُْم َولَِكْن اَل تُِحبُّوَن }َونَ ولال صالح علٌه السبلم ،[1ٙنَاِصٌح أَِمٌٌن{ ]األعراؾ : 

 .[25النااِصِحٌَن{ ]األعراؾ : 
 
 المرآن

َء ِمْن بَْعِد }أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءكُْم ِذْكٌر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجٍل ِمْنكُْم ِلٌُْنِذَركُْم َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلَفَا
ِ لَعَل كُْم تُْفِلُحوَن ) لَْوِم نُوحٍ َوَزاَدكُْم فًِ اْلَخْلكِ   [1ٙ({ ]األعراف : 1ٙبَْسَطةً فَاْذكُُروا آاَلَء ّللا 

 التفسٌر:
وهل أثار عجبكم أن أنزل هللا تعالى إلٌكم ما ٌذكركم بما فٌه الخٌر لكم، على لسان رجل منكم، 

فكم بؤس هللا وعمابه؟ واذكروا نعمة هللا علٌكم إذ جعلك م تخلفون فً تعرفون نسبه وصدله; لٌخّوِ
األرض َمن لبلكم من بعد ما أهلن لوم نوح، وزاد فً أجسامكم لوة وضخامة، فاذكروا نِعََم هللا 

 الكثٌرة علٌكم; رجاء أن تفوزوا الفوز العظٌم فً الدنٌا واآلخرة.

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٓ٘ٔ/٘(:ص1ٖٖٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5ٓ٘ٔ/٘(:ص1ٙٗ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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َركُْم{ ]األعراؾ : ِلٌُْنذِ  }أََوَعِجْبتُْم أَْن َجاَءكُْم ِذْكٌر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجٍل ِمْنكُمْ لوله تعالى: 
وهل أثار عجبكم أن أنزل هللا تعالى إلٌكم ما ٌذكركم بما فٌه الخٌر لكم، على لسان  ، أي:"[5ٙ

فكم بؤس هللا وعمابه؟، رجل منكم، تعرفون نسبه وصدله  .(ٔ)"لٌخّوِ
ٌمول: أوعجبتم أن أنزل هللا وحٌه بتذكٌركم وعظتكم على ما أنتم علٌه  لال الطبري: " 

 .(ٕ)"ممٌمون من الضبللة، على رجل منكم لٌنذركم بؤس هللا وٌخّوفكم عمابه
أي : ال تعجبوا أن بعث هللا إلٌكم رسوال من أنفسكم لٌنذركم أٌام هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"ولماءه ، بل احمدوا هللا على ذاكم
 ، أي:"[5ٙ}َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخَلفَاَء ِمْن بَْعِد لَْوِم نُوحٍ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"واذكروا نعمة هللا علٌكم إذ جعلكم تخلفون فً األرض َمن لبلكم من بعد ما أهلن لوم نوح
 .(٘)"ٌمول: ذهب بموم نوح، واستخلفكم من بعدهم لال السدي:" 
 .(ٙ)"أي: ساكنً األرض بعد لوم نوح سحاق:"لال دمحم بن إ 
أي : واذكروا نعمة هللا علٌكم إذ جعلكم من ذرٌة نوح ، الذي أهلن هللا  لال ابن كثٌر:" 

 .(2)"أهل األرض بدعوته ، لما خالفوه وكذبوه 
ٌمول: فاتموا هللا فً أنفسكم، واذكروا ما حّل بموم نوح من العذاب إذ  لال الطبري: " 

عصوا رسولهم، وكفروا بربهم، فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاء فً األرض منهم، لّما أهلكهم 
أبدلكم منهم فٌها، فاتموا هللا أن ٌحّل بكم نظٌر ما حل بهم من العموبة، فٌهلككم وٌبدل منكم 

 .(1)"م نوح لبلكم، على معصٌتكم إٌاه وكفركم بهؼٌركم، سناته فً لو
وزاد فً أجسامكم لوة  ، أي:"[5ٙ}َوَزاَدكُْم فًِ اْلَخْلِك بَْسَطةً{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(5)"وضخامة
 .(ٓٔ)"فضٌلةً فً الطُّول لال الواحدي: أي:" 

أي : زاد طولكم على الناس بسطة ، أي : جعلكم أطول من أبناء جنسكم  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔٔ)"[ 2ٕٗ، كما لال تعالى : فً لصة طالوت: } َوَزاَدهُ بَْسَطةً فًِ اْلِعْلِم َواْلِجْسِم { ] البمرة : 

 .(ٕٔ)"أي: انبساطا لال األخفش:" 
زاد فً أجسامكم طوال وِعَظًما على أجسام لوم نوح، وفً لواكم على  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"لواهم، نعمة منه بذلن علٌكم
 .(ٗٔ)"أراد به: البسطة فً الطول لال السمعانً:" 
 .(٘ٔ)"أي: طوال ولوة لال البؽوي:" 
 ، وجهان:[5ٙ}َوَزاَدكُْم فًِ اْلَخْلِك بَْسَطةً{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 .(ٕ)ابن زٌد،  (ٔ)السدي الموة، لالهفً أحدهما : 

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .٘ٓ٘/ٕٔ(:ص25٘ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .٘ٓ٘/ٕٔ(:ص25ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٗٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .55ٖالوجٌز: (ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
 .ٕٖٖ/ٔمعانً المرآن: (ٕٔ)
 .٘ٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٗٔ)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘ٔ)
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 .(ٖ)ولال ابن عباس:"شدة" 
 .(ٗ)وهذا مروي عن السدي أٌضا والثانً : بسط البدن وطول الجسد،

   .(٘)"فً التفسٌر أنه كان ألصرهم، طوله ستون ذراعا وأطولهم مابة ذراع لال الزجاج:" 
ً لٌل : إنه كان ألصرهم طوالً لال الماوردي: "  .(ٙ)"اثنً عشر ذراعا

 .(2)«بصطة»ولرأ نافع:
ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فاذكروا نِعََم هللا الكثٌرة  ، أي:"[5ٙ}فَاْذكُُروا آاَلَء َّللاا
 .(1)"علٌكم;

 مثله. (ٔٔ)، وابن زٌد(ٓٔ). وروي عن السدي(5)"أي: نعم هللا لال لتادة:" 
فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به علٌهم فً أجسامكم ولَُواكم،   لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"واشكروا هللا على ذلن بإخبلص العبادة له، وترن اإلشران به، وهجر األوثان واألنداد
ِ {} لال ابن كثٌر:"    .(ٖٔ)" أي : نعمه ومنَنه علٌكم ،آالَء َّللاا

 :(٘ٔ)لال الشاعر، (ٗٔ)«إلى» :نعم هللا، واحدها :معناه، «آالء هللا»و
 ٌَْمَطُع َرِحَماً َوالَ ٌَُخوُن إِلَى                 أَْبٌَُض الَ ٌَْرَهُب الهَزاَل َوالَ 

 .(ٙٔ)"«أال»ولٌل واحد اآلالء  لال ابن عطٌة:" 
، واحدتها النعم :«اآلالء»و": لال"  اللؽة تهذٌب" فًو ًُ ، إْل ًُ  وأَلى، وأبو، وأْل

  . (2ٔ)"وإلَى
 بضم: "أُلً" أو وأحمال، كِحْمل ،البلم وسكون الهمزة بكسر "إلى": مفرده جمع وهً

 وعنب وأضبلع كضلع البلم وفتح الهمزة بكسر: "إلى" أو وألفال، كمفل البلم وسكون الهمزة
 .(1ٔ)وألفاء كَمفَا بفتحها: "ألى" أو وأعناب،
أن تفوزوا الفوز العظٌم فً رجاء ، أي:"[5ٙ}لَعَلاكُْم تُْفِلُحوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(5ٔ)"الدنٌا واآلخرة
ٌمول: كً تفلحوا فتدركوا الخلود والبماء فً النعم فً اآلخرة، وتنجحوا  لال الطبري:" 

 .(ٕٓ)"فً طلباتكم عنده

                                                                                                                                                                               
 .ٙٓ٘/ٕٔ(:ص252ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٓٔ٘ٔ/٘أخرجه ابن أبً حاتم: (ٕ)
 .ٓٔ٘ٔ/٘أخرجه ابن أبً حاتم: (ٖ)
 .ٓٔ٘ٔ/٘أخرجه ابن أبً حاتم: (ٗ)
 .1ٖٗ/ٕمعانً المرآن: (٘)
 .ٖٖٕ/ٕالنكت والعٌون: (ٙ)
 .1٘ٔانظر: السبعة فً المراءات: (2)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .ٙٓ٘/ٕٔ(:ص251ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٙٓ٘/ٕٔ(:ص255ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٙٓ٘/ٕٔ(:ص1ٓٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .1ٖٗ/ٕانظر: معانً المرآن للزجاج: (ٗٔ)
ومعانً المرآن  ،2ٔٔ/ ٘ :الطبري، وتفسٌر 1ٕٔ/ٔومجاز المرآن:. 2٘ٔ دٌوانه فى مٌمون لبلعشىالبٌت  (٘ٔ)

 .( أال) واللسان، 1ٖٗ/ٕللزجاج:
 .1ٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٙٔ)
 .25ٔ/ ٔ تهذٌب اللؽة: (2ٔ)
 ،ٔٓٔ/ ٔ" المجمل"و ،2ٕٕٓ/ ٙ" الصحاح"و ،ٖٙ٘/ 1" العٌن"و ،ٖٓٙ/ ٘ المصون: الدرانظر: (1ٔ)
 .1٘ٔ/ ٗٔ الرازي ونمل ،(أال) 5ٔٔ/ ٔ" اللسان"و ،1ٗ ص" المفردات"و
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(5ٔ)
 .٘ٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٓ)
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 .(ٔ)": معناه تدركون البؽٌة واآلمال{تفلحون} لال ابن عطٌة:" 
 .(ٕ)"كً تسعدوا وتبموا فً الجناة لال الواحدي: أي:" 
 الفوابد:
 استحسان التذكٌر بالنعم فإن ذلن موجب للشكر والطاعة. -ٔ
التذكٌر بنعم هللا ٌولظ الملب الؽافل وٌنبهه إلى ما ٌرتع فٌه اإلنسان من خٌرات أن  -ٕ

عظٌمة ونعم جلٌلة، فٌكون ذلن أدعى لبلستجابة لهدي هللا والدخول فً طاعته، لذلن 
منهم توحٌده ونبذ ما ٌعبدون من دونه من األنداد ذكر األنبٌاء ألوامهم بنعم هللا طالبٌن 

 واألوثان.
، وذلن بالمعاصً وترن طاعة هللا عز وجل، لذلن انمبلب النعمة إلى نممةالتحذٌر من  -ٖ

بنعم هللا تعالى علٌهم محاوال إلناعهم بالرجوع إلى طرٌك لومه  ذكرنرى بؤن هود 
من بعد لوم نوح، الذٌن أهلكهم هللا  الحك، مبٌنا لهم أن هللا تعالى جعلهم وارثٌن لؤلرض

 بذنوبهم، وزادهم لوة فً السلطان وفً األجسام
 

 المرآن
َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا فَؤْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت  اِدلٌَِن }لَالُوا أَِجئْتَنَا ِلنَْعبَُد ّللا  ِمَن الص 

 [7ٓ({ ]األعراف : 7ٓ)
 ٌر:التفس

لالت عاد لهود علٌه السبلم: أدعوتنا لعبادة هللا وحده وَهْجر عبادة األصنام التً ورثنا عبادتها 
 عن آبابنا؟ فؤتنا بالعذاب الذي تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فٌما تمول.

َ َوْحَدهُ لوله تعالى:  ، [2ٓآبَاُإَنا{ ]األعراؾ : َونَذََر َما َكاَن ٌَْعبُُد  }لَالُوا أَِجبْتََنا ِلنَْعبَُد َّللاا

التً  أي أجبتنا ٌا هود تتوعدنا بالعذاب كً نعبد هللا وحده ونهجر عبادة اآللهة واألصنام أي:"
 .(ٖ)"ورثنا عبادتها عن آبابنا؟

أجبتنا تتوعادنا بالعماب من هللا على ما نحن علٌه من الدٌن، كً  لال الطبري: ٌمول:" 
خالًصا، ونهجر عبادة اآللهة واألصنام التً كان آباإنا  طاعةنعبد هللا وحده، وندٌن له بال

أ منها؟  .(ٗ)"ٌعبدونها، ونتبرا
اِدلٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فؤتنا بالعذاب  ، أي:"[2ٓ}فَؤْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن الصا

 .(٘)"الذي تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فٌما تمول
فلسنا فاِعلً ذلن، وال نحن متبعون على ما تدعونا إلٌه،  فؤتنا بما  ٌمول:"لال الطبري:  

 تعدنا من العماِب والعذاب على تركنا إخبلص التوحٌد هلل، وعبادتنا ما نعبد من دونه ِمَن األوثان
 .(ٙ)"إن كنت من أهل الصدق على ما تمول وتِعد

 الفوابد:
 بالطاؼوت أي فً عبادة هللا وحده.اتحاد دعوة الرسل فً اإلٌمان باهلل والكفر  -ٔ
أن ال إله إال هللا نفت كل ما كان ٌعبد من دون هللا من صنم ومن وثن من حٌن حدث  -ٕ

 .الشرن فً لوم نوح إلى أن تموم الساعة
ٌعتمدون أن هللا عز وجل موجود، وأنه كانوا الكفار وٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة: أن  -ٖ

ولهذا لال لوم هود لهود، كما لال هللا عز وجل  خالك، ورازق، لكن هذا وحده ال ٌكفً،
َ َوْحَدهُ َونَذََر َما َكاَن ٌَْعبُُد آبَاُإنَا{ ]األعراؾ:  [.2ٓعنهم: }لَالُوا أَِجبْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاا

                                                             
 .1ٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .55ٖالوجٌز: (ٕ)
 ٕٓٗ/ٔ، وصفوة التفاسٌر:5٘ٔانظر: التفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٕٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
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َ َوْحَدهُ{ ]األعراؾ: [، ٌدل على أنهم ٌعبدون هللا، 2ٓفمولهم: }أَِجبْتَنَا ِلنَْعبَُد َّللاا
معه أٌضاً آلهة أخرى، وهذا ٌمتضً أنهم كانوا ٌعرفون هللا، وٌعتمدون بؤن لكنهم ٌعبدون 

هللا هو الخالك الرازق، وهذا ال ٌكفً فً اإلٌمان والعبودٌة، بل ال بد أن ٌنضاؾ إلٌه 
 .العمل، وأن ٌكون عمل اإلنسان خالصاً لوجه هللا سبحانه وتعالى

 
 

 المرآن
ٌْكُْم ِمْن  ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآبَاُإكُْم َما }لَاَل لَْد َولََع َعلَ َربِّكُْم ِرْجٌس َوَغَضٌب أَتَُجاِدلُونَنًِ فًِ أَْسَماٍء َسم 

ُ ِبَها ِمْن سُْلَطاٍن فَاْنتَِظُروا إِنًِّ َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرٌَن ) َل ّللا   [7ٔ({ ]األعراف : 7ٔنَز 

 التفسٌر:
من ربكم جل وعبل أتجادلوننً فً هذه األصنام التً لال هود لمومه: لد حلا بكم عذاب وؼضب 

ل هللا بها من حجة وال برهان; ألنها مخلولة ال تضر وال  سمٌتموها آلهة أنتم وآباإكم؟ ما نزا
تنفع، وإنما المعبود وحده هو الخالك سبحانه، فانتظروا نزول العذاب علٌكم فإنً منتظر معكم 

 نزوله.
ٌْكُْم ِمْن َربِّكُْم ِرْجٌس َوَؼَضٌب{ ]األعراؾ : }لَاَل لَْد لوله تعالى:  لال  [، أي:"2َٔولََع َعلَ

 .(ٔ)"هود لمومه: لد حلا بكم عذاب وؼضب من ربكم جل وعبل
 .(ٕ)ٌمول تعالى ذكره: لال هود لمومه: لد َحلا بكم عذَاٌب وؼضٌب من هللا" لال الطبري:" 
 .(ٖ)رجس{، ٌمول: َسَخط" عن ابن عباس، لوله: "}لد ولع علٌكم من ربكم 
ٌْتُُموَها أَْنتُْم َوآَباُإكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   [، أي:"2ٔ}أَتَُجاِدلُوَننًِ فًِ أَْسَماٍء َسما

 .(ٗ)"أتجادلوننً فً هذه األصنام التً سمٌتموها آلهة أنتم وآباإكم؟

ٌتموها أصناًما ال تضر وال تنفع" لال الطبري:"   .(٘)ٌمول: أتخاصموننً فً أسماء سما
وهذه األسماء مثل العزى من العز واألعز والبلت، ولٌس لها من العز  لال المرطبً:" 

 .(ٙ)واإللهٌة شًء"
سول إلى التاوحٌد  لال الواحدي:"  ا دعاهم الرا وها أسماًء مختلفةً فلما كانت لهم أصنام سما

 .(2)استنكروا عبادة هللا وحده"
فً أشٌاء ما هً إال أسماء لٌس تحتها مسمٌات، ألنكم تسمونها  لال الزمخشري:أي:" 

سمٌته  آلهة. ومعنى اإللهٌة فٌها معدوم محال وجوده...ومعنى }سمٌتموها{: سمٌتم بها من:
 .(1)زٌدا"

ٌْتُُموَهالال البؽوي:}   .(5)"وضعتموها {، أي:"َسما
فالجدل إنما ولع فً التسمٌات ال فً المسمٌات، لكنه ورد فً المرآن ما  لال ابن عطٌة:" 

[ فهنا ال ٌرٌد إال ذوات األصنام، فاالسم ٓٗتعبدون من دونه إال أسماء سمٌتموها أنتم ]ٌوسؾ: 
 إنما ٌراد به المسمى نفسه.

ومن رأى أن الجدل فً هذه اآلٌة إنما ولع فً أنفس األصنام وعبادتها تؤول هذا 
تؤوٌل، واالسم ٌرد فً كبلم العرب بمعنى التسمٌة وهذا بابه الذي استعمله به النحوٌون، ولد ال

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٕ٘/ٕٔ(:ص1ٓ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٖٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .ٓٓٗالوجٌز: (2)
 .1ٔٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
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ٌراد به المسمى وٌدل علٌه ما لاربه من المول، من ذلن لوله تعالى:}َسبِّحِ اْسَم َربَِّن اأْلَْعلَى{ 
 : (ٔ)، ومنه لول لبٌد[ على أن هذا ٌتؤول21[ ولوله:} تَباَرَن اْسُم َربَِّن{ ]الرحمن: ٔ]األعلى: 

ٌْكُما       َوَمْن ٌَْبِن َحْوالً َكاِمبلً فَمَِد اْعتَذَْر"  (ٕ)إِلَى اْلَحْوِل ثُما اْسُم السابلَِم َعلَ
ُ بَِها ِمْن سُْلَطاٍن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  َل َّللاا ل هللا بها من  [، أي:"2ٔ}َما َنزا ما نزا

 .(ٖ)"حجة وال برهان
 .(ٗ)ٌعنً: من كتاب لكم فٌه حجة بؤن معه شرٌكا" "لال مماتل: 
ون بها، وال  لال الطبري:"  ٌمول: ما جعل هللا لكم فً عبادتكم إٌاها من حجة تحتجُّ

معذرة تعتذرون بها، ألن العبادة إنما هً لمن ضرا ونفع، وأثاَب على الطاعة وعالب على 
والحدٌد والنحاس، فإنه ال نفع فٌه وال ضّر، إال المعصٌة، ورزق ومَنع. فؤما الجماد من الحجارة 

أن تتخذ منه آلةً، وال حجة لعابد عبده من دون هللا فً عبادته إٌاه، ألن هللا لم ٌؤذن بذلن، فٌعتذر 
من عبَده بؤنه ٌعبده اتباًعا منه أمَر هللا فً عبادته إٌاه. وال هو إذ كان هللا لم ٌؤذن فً عبادته مما 

 .(٘)اؾ ضّره، فً عاجل أو آجل، فٌعبد رَجاء نفعه، أو دفع ضره"ٌرجى نفعه، أو ٌخ
فانتظروا نزول  [، أي:"2ٔ}فَاْنتَِظُروا إِنًِّ َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)"العذاب علٌكم فإنً منتظر معكم نزول
 .(2)كم العذاب"}فانتظروا{ العذاب، }إنً معكم من المنتظرٌن{ ب لال مماتل:" 
{حكَمه إِنًِّ َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرٌنَ ٌمول: فانتظروا حكَم هللا فٌنا وفٌكم، } لال الطبري:" 

 .(1)وفصل لضابه فٌنا وفٌكم"
 .(5)ولوله }فَاْنتَِظُروا إِنًِّ َمعَكُْم ِمَن اْلُمْنتَِظِرٌَن{ اآلٌة وعٌد وتهدٌد" لال ابن عطٌة:" 
 الفوابد:
 .النبً هود علٌه السبلم على أذى لومهبٌان صبر  -ٔ

بٌان العوالب الوخٌمة التً آلت إلٌها مصابر هذه األمم الماضٌة; لنؤخذ منها العبرة  -ٕ
 ونعً دروس التارٌخ.

أن أكبر وأعظم األسباب التً تجر إلى ؼضب هللا: الكفر باهلل والشرن به، وأظلم الظلم  -ٖ
عبد العبادة لؽٌر هللا، وهو الذي أن ٌشرن العبد بربه جل فً عبله، وأن ٌصرؾ ال

ُكْم ِمْن َربِّكُْم ِرْجٌس َوَؼَضٌب{ ، لال تعالى: ٌستحك هذه العبادة ٌْ }لَاَل لَْد َولََع َعلَ
 [، وذلن ألنكم تسوون بٌن هذه األسماء واألصنام وبٌن هللا جل فً عبله.2ٔ]األعراؾ:

شٌاء آلهة ونحلوها أسماء بطبلن لول أهل الطبع الذٌن جعلوا من األوٌستفاد من اآلٌة  -ٗ
باطلة، فالطبٌعة لٌست إلًها ٌخلك، وإنما هً أصنام الملحدٌن الذٌن فروا من التوحٌد 
تحت شعار هذا االسم الخادع، ٌمول تعالى على لسان هود علٌه السبلم لوله لمومه عندما 

بِّكُْم ِرْجٌس وَ  ن را ٌْكُم ّمِ َؼَضٌب أَتَُجاِدلُوَننًِ فًِ أَْسَماٍء جادلوه فً أصنامهم: }لَاَل لَْد َولََع َعلَ

                                                             
...  أبوهما ٌعٌش أن ابنتاي تمنى: لال إذ البنتٌه، ٌموله والشعر ،2ٕٔ: ٕ والخزانة ،ٕٔ: رلم المصٌدة دٌوانه،(ٔ)

 !مضر أو ربٌعة من إال أنا وهل... 
 شعر تحلما وال وجها تخمشا وال...  علمتما لد بالذي فموال فموما: الشاهد بٌت لبل فمال بؤمره أمرهما ثم

 ؼدر وال الصدٌك، خان وال أضاع،...  خلٌله ال الذي المرء هو: ولوال
 هنا"  اعتذر"  ولوله. بؤسرها كاملة السنة: والحول. الحول ٌحول أن إلى ذلن افعبل أي. . " الحول إلى"  فموله

 .العذر فً الؽاٌة ألصى بلػ أي: أعذر بمعنى
 .ٕٓٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .٘ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕٓٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (5)



ٕٔٙ 
 

َن  َل هللاُ بَِها ِمن سُْلَطاٍن فَانتَِظُرواْ إِّنًِ َمعَكُم ّمِ ا َنزا ٌْتُُموَها أَنتُْم َوآبَآإكُم ما َسما
[ ولال تعالى عن ٌوسؾ لوله لصاحبٌه فً السجن: }َما 2ٔاْلُمنتَِظِرٌَن{]األعراؾ: 

ا أَنَزَل هللاُ بَِها ِمن سُْلَطاٍن{]ٌوسؾ:  تَْعبُُدوَن ِمن ُدونِِه إِالا  ٌْتُُموَها أَنتُْم َوآبَآُإكُم ما أَْسَماٍء َسما
ٗٓ.] 

ولد رفض هذا التفسٌر للخلك عدد من العلماء الؽربٌٌن، وهذه جملة من ألوالهم; 
ٌمول "كلودم هاثاوي" المصمم للعمل اإللكترونً فً ممال له بعنوان المبدع العظٌم: "إن 

تً تسمح بوجود ؼٌر المادي ألنه بحكم تعرٌفه ال ٌمكن إدراكه بالحواس الطبٌعٌة، فلسف
فمن الحمالة إذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول إلٌه، وفوق ذلن فإن 
الفٌزٌاء الحدٌثة لد علمتنً أن الطبٌعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسٌطر على 

 .(ٔ)نفسها"
ة ال تستطٌع أن تصمم أو تبدع نفسها; ألن كل تحول وٌمول كذلن: "إن الطبٌع

طبٌعً ال بد أن ٌإدي إلى نوع من أنواع ضٌاع النظام أو تصدع البناء العام، إن هذا 
الكون لٌس إال كتلة تخضع لنظام معٌن ال بد له من سبب أول ال ٌخضع للمانون الثانً 

 .(ٕ)بب ؼٌر مادي فً طبٌعته"من لوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة، وال بد أن ٌكون هذا الس
وٌمول "كرٌسً مورٌسون": "والطبٌعة لم تخلك الحٌاة، فإن الصخور التً 

 .(ٖ)حرلتها النار والبحار الخالٌة من الملح لم تتوافر فٌها الشروط البلزمة"
وٌمول عالم الطبٌعة الدكتور "أدوٌن فاست" فً ممال له بعنوان نظرة إلى ما 

الطبٌعٌة: "إن جمٌع الموانٌن الطبٌعٌة التً نصفها ونستخدمها لٌست إال وراء الموانٌن 
مجرد وصؾ لما ٌحدث أو ٌشاهد، فهً بذلن لٌست تدبًٌرا أو إلزاًما، فلٌس الوصؾ فً 
ذاته سببًا لحدوث ظاهرة من الظواهر.. ومهما بالؽنا فً تحلٌل األشٌاء وردها إلى 

المطاؾ إلى ضرورة وجود لوانٌن طبٌعٌة  أصولها األولى، فبل بد أن نصل فً نهاٌة
تخضع لها ذرات هذا الكون، وٌعد ذلن فً ذاته دلٌبًل على وجود إله لادر مدٌر هو الذي 

 .(ٗ)لدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسٌر فً طرٌمها المرسوم"
وٌحسن بنا أن نختم الجواب عن هذه الشبهة الباطلة بكبلم البن المٌم حٌث ٌمول 

حدٌثه عن عجابب خلك اإلنسان: "من أٌن للطبٌعة هذا االختبلؾ والفرق الحاصل  فً
فً النوع اإلنسانً بٌن صورهم، فمّل أن ٌرى اثنان متشابهان من كل وجه وذلن من 
أندر ما فً العالم، بخبلؾ أصناؾ الحٌوان كالنعم والوحوش والطٌر وسابر الدواب.. 

رق بٌنها بفروق ال تنالها العبارة وال ٌدركها فمن الذي مٌز بٌن صورهم وأصواتهم وف
ل أهذا فعل الطبٌعة؟ وهل فً الطبٌعة التضاء هذا االختبلؾ  الوصؾ، فسل المعّطِ
واالفتراق فً النوع؟ وأٌن لول الطبابعٌٌن أن فعلها متشابه ألنها واحدة فً نفسها ال 

معطل بٌن هذا وهذا؟ تفعل بإرادة وال مشٌبة فبل ٌمكن اختبلؾ أفعالها؟ فكٌؾ ٌجمع ال
 .(٘)فإنها ال تعمى األبصار، ولكن تعمى الملوب التً فً الصدور"

 
 المرآن

ٌْنَاهُ َوال ِذٌَن َمعَهُ بَِرْحَمٍة ِمن ا َولََطْعنَا َدابَِر ال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َوَما َكانُوا ُمْإمِ  ({ 7ٕنٌَِن )}فَؤَْنَج
 [7ٕ]األعراف : 

 التفسٌر:

                                                             
 .5ٓ:العلم عصر فً ٌتجلى هللا كتاب(ٔ)
 .5ٔالمصدر نفسه: (ٕ)
 .15:لئلٌمان ٌدعو العلم(ٖ)
 .5ٗ -5ٖ: العلم عصر فً ٌتجلى هللا كتاب(ٗ)
 .2ٗٔ-ٙٗٔ، وعمٌدة التوحٌد فً المرآن الكرٌم:ٕٕٙ – ٕٔٙ ص كذلن وانظر، 2ٕٙ/ٔ السعادة دار مفتاح(٘)
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اب هللا بإرسال الرٌح الشدٌدة علٌهم، فؤنجى هللا هوًدا والذٌن آمنوا معه برحمة عظٌمة فولع عذ
رهم عن آخرهم، وما كانوا مإمنٌن لجمعهم بٌن  منه تعالى، وأهلن الكفار من لومه جمٌعا ودما

 التكذٌب بآٌات هللا وترن العمل الصالح.
ٌْنَاهُ َوالاِذٌَن َمعَهُ لوله تعالى:  فولع عذاب هللا  [، أي:"2ٕبَِرْحَمٍة ِمناا{ ]األعراؾ : }فَؤَْنَج

 .(ٔ)بإرسال الرٌح الشدٌدة علٌهم، فؤنجى هللا هوًدا والذٌن آمنوا معه برحمة عظٌمة منه تعالى"
ٌمول تعالى ذكره: فؤنجٌنا نوًحا والذٌن معه من أتباعه على اإلٌمان به  لال الطبري:" 

 .(ٕ)توحٌد هللا، وهجر اآللهة واألوثان"والتصدٌك به وبما دَعا إلٌه، من 
 .(ٖ)}برحمة منا{، ٌعنً: بنعمة منا علٌهم" لال أبو اللٌث:" 
فإنه الذي هداهم لئلٌمان، وجعل إٌمانهم سببا ٌنالون به رحمته فؤنجاهم  لال السعدي:" 
 .(ٗ)برحمته"
وأهلن الكفار من  [، أي:"2ٕألعراؾ : }َولََطْعنَا َداِبَر الاِذٌَن َكذابُوا ِبآٌَاتِنَا{ ]الوله تعالى: 

رهم عن آخرهم"  .(٘)لومه جمٌعا ودما
ٌمول: وأهلكنا الذٌن كذابوا من لوم هود بحججنا جمٌعًا عن آخرهم، فلم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)نبك منهم أحًدا"
 .(2)أي: لطع أصلهم واستؤصلهم" لال أبو اللٌث:" 
 .(1)أي: استؤصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم" لال الثعلبً:" 
 .(5)أي: لطعنا أصلهم، واستؤصلناهم بالعذاب" لال السمعانً:" 
استضالهم «: لطع دابرهم»، األصل أو الكابٌن خلؾ الشا، و«الدابر» لال البٌضاوي:" 

 .(ٓٔ)وتدمٌرهم عن آخرهم"
هم أحدا، وسلط هللا علٌهم أي: استؤصلناهم بالعذاب الشدٌد الذي لم ٌبك من لال السعدي:" 

الرٌح العمٌم، ما تذر من شًء أتت علٌه إال جعلته كالرمٌم، فؤهلكوا فؤصبحوا ال ٌرى إال 
مساكنهم، فانظر كٌؾ كان عالبة المنذرٌن الذٌن ألٌمت علٌهم الحجج، فلم ٌنمادوا لها، وأمروا 

 .(ٔٔ)باإلٌمان فلم ٌإمنوا فكان عالبتهم الهبلن، والخزي والفضٌحة"
 .(ٕٔ)ابن زٌد، فً لوله: "}ولطعنا دابَر الذٌن كذبوا بآٌاتنا{، لال: استؤصلناهم"عن  
وما كانوا مإمنٌن لجمعهم بٌن  [، أي:"2ٕ}َوَما َكانُوا ُمْإِمِنٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖٔ)التكذٌب بآٌات هللا وترن العمل الصالح"
 .(ٗٔ)وال برسوله هود" ٌمول: لم ٌكونوا مَصّدلٌن باهلل لال الطبري:" 
 .(٘ٔ)ٌعنً: أن الذٌن أهلكهم هللا تعالى كلهم كانوا كافرٌن" لال أبو اللٌث:" 

                                                             
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٔبحر العلوم: (2)
 .ٕٙٗ/ٗالكشؾ والبٌان: (1)
 .5ٖٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .25٘/ٔتفسٌر البٌضاوي: (ٓٔ)
 .5ٕٗتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٕٗ٘/ٕٔ(:ص1ٓ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٖٔ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗٔ)
 .2ٕ٘/ٔبحر العلوم: (٘ٔ)
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فابدة نفى اإلٌمان عنهم مع إثابت التكذٌب بآٌات هللا اإلشعار بؤن الهبلن  لال البٌضاوي:" 
 .(ٔ)خص المكذبٌن"

 الفوابد:
فمد أهلكهم هللا عز وجل لما ، الحججمن عالبة المنذرٌن الذٌن ألٌمت علٌهم أخذ العبرة  -ٔ

كذبوا رسوله وأصروا على شركهم وضبللهم ونزل بهم عذابه وبؤسه الذي ال ٌرد، 
جزاءاً وفالاً، وما ربن بظبلم للعبٌد. وهكذا نهاٌة كل من أشرن باهلل تعالى ؼٌره ورد 

 دعوة أنبٌابه ورسله.
 .ِبَرْحَمٍة ِمناا{ومن فوابد اآلٌة: إثبات الرحمة هلل; لموله تعالى: } -ٕ

 
 المرآن

ٌُْرهُ لَْد َجاَءتْكُْم بٌَِّنَ  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ ةٌ ِمْن َربُِّكْم }َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلًحا لَاَل ٌَالَْوِم اْعبُُدوا ّللا 
ِ َواَل  ِ لَكُْم آٌَةً فَذَُروَها تَؤْكُْل فًِ أَْرِض ّللا  { (7ٖتََمسُّوَها بُِسوٍء فٌََؤُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِلٌٌم )َهِذِه نَالَةُ ّللا 

  [7ٖ]األعراف : 
 التفسٌر:

ا عبدوا األوثان من دون هللا تعالى. فمال صالح لهم:  ولمد أرسلنا إلى لبٌلة ثمود أخاهم صالًحا لما
لعبادة، لد ٌا لوم اعبدوا هللا وحده; لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له ا

جبتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم إلٌه، إذ دعوُت هللا أمامكم، فؤخرج لكم من الصخرة نالة 
عظٌمة كما سؤلتم، فاتركوها تؤكل فً أرض هللا من المراعً، وال تتعرضوا لها بؤي أذى، 

 فٌصٌبكم بسبب ذلن عذاب موجع.
، أي:" ولمد أرسلنا إلى لبٌلة [2ٖألعراؾ : { ]الوله تعالى:}َوإَِلى ثَُموَد أََخاهُْم َصاِلًحا 

ا عبدوا األوثان من دون هللا تعالى"  .(ٕ)ثمود أخاهم صالًحا لما
وإلى بنً ثمود أخاهم صالًحا، و"ثمود"، هو ثمود بن ؼاثر بن إرم بن  لال الطبري:أي:" 

سام بن نوح، وهو أخو َجِدٌس بن ؼاثر، وكانت مساكنهما الِحْجر، بٌن الحجاز والشؤم، إلى 
 .(ٖ)وادي المَُرى وما حوله"

إنه مات فرجعوا عن ابن عباس: "أن صالحا النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعثه هللا إلى لومه فآمنوا به، ثم  
بعده، عن اإلسبلم، فؤحٌا هللا صالحا وبعثه إلٌهم فؤخبرهم أنه صالح فكذبوه ولالوا: لد مات 

 .(ٗ)صالح فؤتنا بآٌة فؤتاهم هللا بالنالة فكفروا به وعمروها فؤهلكهم هللا"
إن هللا بعث صالحا إلى ثمود فدعاهم فكذبوا، فمال لهم ما ذكر هللا فً  لال السدي:" 

 .(٘)آن"المر
ٌُْرهُ   َ َما لَكُْم ِمْن ِإلٍَه َؼ ، أي:" فمال [2ٖ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}لَاَل ٌَالَْوِم اْعبُُدوا َّللاا

صالح لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده; لٌس لكم من إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل، فؤخلصوا له 
 .(ٙ)العبادة"

وم اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، فما لكم إله لال الطبري:" ٌمول: لال صالح لثمود: ٌا ل 
 .(2)ٌجوُز لكم أن تعبدوه ؼٌره"

لال دمحم بن إسحاق:" فلما أهلن هللا عادا، وانمضى أمرها عمرت ثمود بعدها فاستخلفوا  
فً األرض فربلوا فٌها وانتشروا، ثم عتوا على هللا، فلما ظهر فسادهم، وعبدوا ؼٌر هللا، بعث 

                                                             
 .25٘/ٔتفسٌر البٌضاوي: (ٔ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٔٔ٘ٔ/٘(:ص1ٖٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٕٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (٘)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)



ٕٔ5 
 

حا، وكانوا لوما عربا، وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسوال. وكانت هللا إلٌهم صال
منازلهم الحجر إلى لزح وهو وادي المرى وبٌن ذلن ثمانٌة عشر مٌبل فٌما بٌن الحجاز والشام، 
فبعث هللا إلٌهم ؼبلما شابا فدعاهم إلى هللا حتى شمط وكبر ال ٌتبعه منهم أحد إال للٌل 

 .(ٔ)مستضعفون"
، أي:" جبتكم بالبرهان على [2ٖ{ ]األعراؾ : تعالى:}لَْد َجاَءتْكُْم بٌَِّنَةٌ ِمْن َربِّكُمْ  لوله 

 .(ٕ)صدق ما أدعوكم إلٌه"
 .(ٖ)لال الصابونً:أي:" معجزة ظاهرة جلٌة تدل على صحة نبوتً" 
ة وبرهان على صدق ما ألول، وحمٌمة ما إلٌه أدعو، من   لال الطبري:" ولد جاءتكم ُحجا

 .(ٗ)بلص التوحٌد هلل، وإفراده بالعبادة دون ما سواه، وتصدٌمً على أنً له رسول"إخ
ِ لَكُْم آٌَةً    .(٘)، أي:" هذه النالة معجزتً إلٌكم"[2ٖ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َهِذِه َنالَةُ َّللاا
ٌِّنتً على ما ألول وحمٌمة ما جبتكم به من عند ربً، وحجتً   لال الطبري:ٌمول" وب

، هذه النالة التً أخرجها هللا من هذه الَهْضبة، دلٌبل على نبّوتً وصدق ممالتً، فمد علمتم علٌه
أن ذلن من المعجزات التً ال ٌمدر على مثلها أحٌد إال هللا، وإنما استشهد صالح، فٌما بلؽنً، 

 .(ٙ)وله"على صحة نبّوته عند لومه ثمود بالنالة، ألنهم سؤلُوه إٌاها آٌةً وداللة على حمٌمِة ل
لال ابن األنباري: "وهً آٌة لهم ولؽٌرهم، ولكنهم الترحوها، فخصوا بها، وإن كانت  

فٌها عبرة  لجمٌع الخلك، وكانت هذه النالة آٌة من بٌن سابر النوق; ألنها خرجت من حجر صلٍد 
 .(2)بمخض واضطراب كاضطراب المرأة عند الوالدة"

لوه من حجر صلد، فكان لها ٌوم تشرب فٌه ماء أخرج لهم النالة حٌن سؤ لال المرطبً:" 
الوادي كله، وتسمٌهم مثله لبنا لم ٌشرب لط ألذ وأحلى منه. وكان بمدر حاجتهم على كرتهم، لال 

[. وأضٌفت النالة إلى هللا عز ٘٘ٔ}لََها ِشْرٌب َولَكُْم ِشْرُب ٌَْوٍم َمْعلُوٍم{ ]الشعراء :  هللا تعالى:

 .(1)إلى الخالك. وفٌه معنى التشرٌؾ والتخصٌص" وجل على جهة إضافة الخلك
ولال ابن عطٌة: "لال الجمهور: كانت النالة ممترحة، وهذا ألٌك بما ورد فً اآلثار من 

 .(5)أمرهم"
أي : لد جاءتكم حجة من هللا على صدق ما جبتكم به، وكانوا هم الذٌن  ولال ابن كثٌر :"

لٌه أن تخرج لهم من صخرة صَماء َعٌّنوها بؤنفسهم ، سؤلوا صالحا أن ٌؤتٌهم بآٌة ، والترحوا ع
وهً صخرة منفردة فً ناحٌة الِحْجر ، ٌمال لها : الَكاتبة ، فطلبوا منه أن ٌخرج لهم منها نالة 
عَُشراء تَْمَخُض ، فؤخذ علٌهم صالح العهود والمواثٌك لبن أجابهم هللا إلى سإالهم وأجابهم إلى 

ه ؟ فلما أعطوه على ذلن عهودهم ومواثٌمهم ، لام صالح ، علٌه السبلم طُْلبتهم لٌإمنن به ولٌتبعن
، إلى صبلته ودعا هللا ، عز وجل ، فتحركت تلن الصخرة ثم انصدعت عن نالة َجْوفاء َوْبَراء 
ٌتحرن جنٌنها بٌن جنبٌها ، كما سؤلوا ، فعند ذلن آمن ربٌس الموم وهو : "ُجنَدع بن عمرو" 

وأراد بمٌة أشراؾ ثمود أن ٌإمنوا فصدهم "ذُإاب بن عمرو بن لبٌد"  ومن كان معه على أمره
"والحباب" صاحب أوثانهم ، ورباب بن صمعر بن جلهس ، وكان ل"جندع بن عمرو" ابن عم 
ٌمال له : "شهاب بن خلٌفة بن محبلة بن لبٌد بن حراس" ، وكان من أشراؾ ثمود وأفاضلها ، 
                                                             

 .ٕٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙٙ٘أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .ٕ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
. والظاهر األكثر لول هو وهذا نسبة ببل ،ٕٕٗ/ ٖ الجوزي وابن ،ٕٕٓ/ ٔ" الوسٌط" فً الواحدي ذكره(2)

 ،ٔ٘٘/ ٔ والسمرلندي ،ٔ٘٘/ ٕ" النحاس معانً"و ،ٕ٘٘/ ٕٔ والطبري ،5ٖٗ/ ٕ" الزجاج معانً: "انظر
 .ٖٕ٘/ ٕ والماوردي

 .1ٖٕ/2تفسٌر المرطبً: (1)
 .ٓٙ٘ - 5٘٘/ ٘ المحرر الوجٌز: (5)
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رهط ، فؤطاعهم ، فمال فً ذلن رجل من مإمنً ثمود ، ٌمال فؤراد أن ٌسلم أٌضا فنهاه أولبن ال
 له مهوس بن عنمة بن الدمٌل ، رحمه هللا : 

ًّ َدَعوا ِشَهابا  وكانت عُْصبةٌ من آل َعْمرو             إلى دٌن النب
 َعزٌَز ثَُموَد كُلاهُم جمٌعا                  فََهّم بؤن ٌُِجٌَب فلو  أجابا

 فٌنا َعزًٌزا              وما َعَدلوا بصاحبهم ذُإاباألصبَح صالٌح 
 .(ٔ)"ولكّن الؽَُواة من آل ُحْجٍر              تََولاْوا بعد ُرْشدهم ذبابا

أبو الطفٌل :" لالت ثمود لصالح ابتنا بآٌة إن كنت من الصادلٌن: لال: فمال لهم  لال 
كما تمخض الحامل، ثم إنها  صالح، اخرجوا إلى هضبة من األرض فخرجوا، فإذا تمخض

تفرجت فخرجت من وسطها النالة فمال لهم صالح: }هذه نالة هللا لكم آٌة فذروها تؤكل فً أرض 
 .(ٕ)هللا{، إلى لوله: }عذاب ألٌم ... لها شرب ولكم شرب ٌوم معلوم{"

عن ٌعموب بن عتبة بن المؽٌرة أنه حدث:" أنهم نظروا إلى الهضبة حٌن دعا هللا صالح 
بما دعا به تمخض بالنالة تمخض النتوج بولدها فتحركت الهضبة، ثم انتفضت فانصدؼت، عن 

 .(ٖ)نالة كما وصفوا جوفاء وبراء، نتوجا ما بٌن جنبٌها ال ٌعلمه إال هللا عظما"
، أي:" فاتركوها تؤكل فً [2ٖ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}فَذَُروَها تَؤُْكْل فًِ أَْرِض َّللااِ  

 .(ٗ)من المراعً"أرض هللا 
 .(٘)لال المرطبً:" أي: لٌس علٌكم رزلها ومبونتها" 
فسؤلوا ٌعنً صالحا أن ٌؤتٌهم بآٌة فجاءهم بالنالة لها شرب ولكم شرب ٌوم  لال السدي:" 

معلوم ولال: فذروها تؤكل فً أرض هللا وال تمسوها بسوء فؤلروا بها جمٌعا فذلن لوله: فهدٌناهم 
 .(ٙ)لهدى فكانوا لد ألروا به على وجه النفاق"فاستحبوا العمى على ا

فمكثت النالة التً أخرج هللا لهم معها سمبها فً أرض ثمود ترعى  لال دمحم بن إسحاق:" 

الشجر، وتشرب الماء، فمال لهم صالح: هذه نالة هللا لكم آٌة فذروها تؤكل فً أرض هللا وال 
 .(2)تمسوها بسوء فٌؤخذكم عذاب ألٌم"

، أي:" وال [2ٖ{ ]األعراؾ : تعالى:}َواَل تََمسُّوَها بِسُوٍء فٌََؤُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِلٌمٌ لوله  
 .(1)تتعرضوا لها بؤي أذى، فٌصٌبكم بسبب ذلن عذاب موجع"

لال  .(5)الموجع فً المرآن كله"«: األلٌم»أخرج ابن أبً حاتم عن  أبً العالٌة، لال:" 
س، وسعٌد بن جبٌر، والضحان ابن مزاحم، ولتادة، وأبً ابن أبً حاتم:"وكذلن فسره ابن عبا

 .(ٓٔ)مالن وأبً عمران الجونً، ومماتل بن حٌان"
 الفوابد:
 أن جمٌع األنبٌاء بعثوا بالتوحٌد. -ٔ
تمرٌر إرسال الرسل باآلٌات وهً المعجزات وآٌة صالح أعجب آٌة وهً النالة، ولد  -ٕ

َنا ثَُموَد الناالََة أخبر هللا أنها كانت آٌة واضحة بٌنة ال خفاء  ٌْ فٌها، ولذا سماها مبصرة )َوآتَ
 [.5ُ٘مْبِصَرةً( ]اإلسراء: 

 

                                                             
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙٙٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙٙ2أخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٖٕ/2تفسٌر المرطبً: (٘)
 .ٖٔ٘ٔ-ٕٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙٙ1أخرجه ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙٙ5أخرجه ابن ابً حاتم) (2)
 .5٘ٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ2ٓتفسٌر ابن ابً حاتم) (5)
 .ٖٔ٘ٔ/٘تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٓٔ)
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 المرآن
أَكُْم فًِ اأْلَْرِض تَت ِخذُوَن ِمْن سُُهوِلَها لُُصوًرا  }َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن بَْعِد َعاٍد َوبَو 

ِ َواَل تَْعثَْوا ِفً اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌَن )َوتَْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بٌُُوتًا     [7ٗ{ ]األعراف : (7ٗفَاْذكُُروا آاَلَء ّللا 
 التفسٌر:

واذكروا نعمة هللا علٌكم، إذ جعلكم تَْخلُفون فً األرض َمن لبلكم، من بعد لبٌلة عاد، ومكان لكم 
حتون من جبالها بٌوتًا فً األرض الطٌبة تنزلونها، فتبنون فً سهولها البٌوت العظٌمة، وتن

  أخرى، فاذكروا نِعََم هللا علٌكم، وال تَْسعَوا فً األرض باإلفساد.
واذكروا  [، أي:"2ٗ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َواْذكُُروا إِْذ َجعَلَكُْم ُخلََفاَء ِمْن بَْعِد َعادٍ  

 .(ٔ)نعمة هللا علٌكم، إذ جعلكم تَْخلُفون فً األرض َمن لبلكم، من بعد لبٌلة عاد"
أَكُْم فًِ اأْلَْرِض   أي أسكنكم فً أرض  [، أي:"2ٗ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َوَبوا
 .(ٕ)الِحجر"
 .(ٖ)ٌمول: وأنزلكم فً األرض، وجعل لكم فٌها مساكن وأزواًجا" لال الطبري:" 
السعدي:" أي: مكن لكم فٌها، وسهل لكم األسباب الموصلة إلى ما ترٌدون لال  
 .(ٗ)وتبتؽون"
أَكُملال أبو عبٌدة والزجاج:"}   .(٘)أي: أنزلكم، وزّوجكم" {،َوبَوا

أَكُم} لال الزجاج:"  :(ٙ)أي: أنزلكم، لال الشاعر {،َوبَوا
 وبّوبت فى صمٌم معشرها                فتّم فى لومها مبّوإها 

 .(2)أي: أنزلت من الكرم فً صمٌم النسب"
فتبنون فً سهولها  [، أي:"2ٗ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}تَتاِخذُوَن ِمْن سُُهوِلَها لُُصوًرا 

 .(1)البٌوت العظٌمة"

بال، تتخذون فٌها المصور العالٌة لال السعدي:" أي: من األراضً السهلة التً لٌست بج 
 .(5)واألبنٌة الحصٌنة"

تنحتون الجبال  [، أي:"2ٗ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َوتَْنِحتُوَن اْلِجبَاَل بٌُُوتًا 
 .(ٓٔ)لسكناكم"
 .(ٔٔ)ٌعنً: تبنون فً الجبال من الحجارة بٌوتا" لال مماتل:" 
 .(ٕٔ)كانوا ٌنمبون فً الجبال البٌوَت" لال السدي:" 
 .(ٖٔ)ذكر أنهم كانوا ٌنمُبون الصخر مساكن" لال الطبري:" 
لال السعدي:" كما هو مشاهد إلى اآلن من أعمالهم التً فً الجبال، من المساكن  

 .(ٗٔ)والحجر ونحوها، وهً بالٌة ما بمٌت الجبال"

                                                             
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٔٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗ)
 .1ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (٘)
 ؼٌر وورد، 1ٕٔ/ٔومجاز المرآن: ،(بوأ) ٕٖٔ/ ٔ" اللؽة مماٌٌس: "فً بن هرمةال منسوبًا ورد البٌت(ٙ)

 .ٖٓ٘/ٕ، ومعانً المرآن للزجاج: (بوأ) 1ٕٖ/ ٔ" اللسان: "فً منسوب
 .ٖٓ٘/ٕمعانً المرآن: (2)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (5)
 .ٖٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
 .ٔٗ٘/ٕٔ(:ص1ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٔٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٗٔ)
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ٌروى أنهم لطول أعمارهم كانوا ٌحتاجون أن ٌنحتوا بٌوتا فً الجبال،  لال الزجاج:" 
 .(ٔ)لسموؾ واألبنٌة كانت تبلى لبل فناء أعمارهم"ألن ا

اتخذوا البٌوت فً الجبال لطول أعمارهم، فإن السموؾ واألبنٌة كانت  لال المرطبً:" 
 .(ٕ)تبلى لبل فناء أعمارهم"

 .(ٖ)عن أبً صالح:"}وتنحتون الجبال بٌوتا{، لال: حاذلٌن بنحتها" 
  ِ  .(ٗ)فاذكروا نِعََم هللا علٌكم" [، أي:"2ٗ]األعراؾ : { لوله تعالى:}فَاْذكُُروا آاَلَء َّللاا
 .(٘)ٌعنً: نعم هللا فً المصور والبٌوت فتوحدوه" لال مماتل:" 
 .(ٙ)ٌمول: فاذكروا نعمة هللا التً أنعم بها علٌكم" لال الطبري:" 
وال تَْسعَوا فً  [، أي:"2ٗ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َواَل تَْعثَْوا فًِ اأْلَْرِض ُمْفِسِدٌنَ  

 . (2)األرض باإلفساد"
 .(1)لال لتادة:" ٌمول: ال تسٌروا فً األرض مفسدٌن" 
 .(5)ٌعنً ال تمشوا بالمعاصً" لال أبو مالن:" 
 .(ٓٔ)ٌعنً: وال تسعوا فٌها بالمعاصً" لال مماتل:" 
لال السعدي:" أي: ال تخربوا األرض بالفساد والمعاصً، فإن المعاصً تدع الدٌار  

 .(ٔٔ)لعامرة ببللع، ولد أخلت دٌارهم منهم، وأبمت مساكنهم موحشة بعدهم"ا
 الفوابد:
 وجوب التذكٌر بنعم هللا إذ هو الباعث على الشكر، والشكر هو الطاعة. -ٔ
 النهً عن الفساد فً األرض والشرن وارتكاب المعاصً. -ٕ

 
 المرآن

ِلل ِذٌَن اْستُْضِعفُوا لَِمْن آَمَن ِمْنُهْم أَتَْعلَُموَن أَن  َصاِلًحا ُمْرَسٌل }لَاَل اْلَمََلُ ال ِذٌَن اْستَْكبَُروا ِمْن لَْوِمِه 
    [7٘{ ]األعراف : (7ِ٘مْن َربِِّه لَالُوا إِن ا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْإِمنُوَن )

 التفسٌر:
واستهانوا للمإمنٌن الذٌن استضعفوهم،  -من لوم صالح-لال السادة والكبراء من الذٌن استعلَوا 

بهم: أتعلمون حمٌمة أن صالًحا لد أرسله هللا إلٌنا؟ لال الذٌن آمنوا: إنا مصدلون بما أرسله هللا 
 به، متابعون لشرعه.

{ لوله تعالى:}لَاَل اْلَمؤَلُ الاِذٌَن اْستَْكَبُروا ِمْن لَْوِمِه ِللاِذٌَن اْستُْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهمْ  
للمإمنٌن الذٌن  -من لوم صالح-:" لال السادة والكبراء من الذٌن استعلَوا ، أي[2٘]األعراؾ : 

 .(ٕٔ)استضعفوهم، واستهانوا بهم"
لال الثعلبً:" ٌعنً: األشراؾ والمادة الذٌن تعظموا عن اإلٌمان بصالح علٌه السبلم  

 .(ٖٔ)}للذٌن استضعفوا{، ٌعنً: األتباع لمن آمن منهم"

                                                             
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٕمعانً المرآن: (ٔ)
 .5ٖٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ2ٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٔٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٕٗ٘-ٔٗ٘/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٗٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ2٘أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .ٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
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 .(ٔ)منهم{، ٌعنً: لمن صدق منهم بالتوحٌد"لال مماتل:" }لمن آمن  
، أي:" أتعلمون حمٌمة [2٘{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}أَتَْعلَُموَن أَنا َصاِلًحا ُمْرَسٌل ِمْن َربِّهِ 

 .(ٕ)أن صالًحا لد أرسله هللا إلٌنا؟"
 .(ٖ)لال السمعانً:" وهذا استفهام أرٌد به الجحد; ألنهم كانوا ٌجحدون إرساله"

 .(ٗ)لالوه على سبٌل الطنز والسخرٌة" الزمخشري:"لال 
 .(٘)لولهم:}أتعلمون{، استفهام على معنى االستهزاء واالستخفاؾ" لال ابن عطٌة:"

، أي:" لال الذٌن آمنوا: إنا [2٘{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}لَالُوا ِإناا بَِما أُْرِسَل بِِه ُمْإِمنُونَ 
 .  (ٙ)ن لشرعه"مصدلون بما أرسله هللا به، متابعو

لون ممّرون أنه من عند هللا، وأن هللا أمر به، وعن أمر هللا  لال الطبري:" ٌمول: مصّدِ
 . (2)دعانا صالح إلٌه"

فؤجاب المإمنون بالتصدٌك والصرامة فً دٌن هللا فحملت األنفة  لال ابن عطٌة:"
 .(1)اإلشراؾ على منالضة المإمنٌن فً ممالتهم واستمروا على كفرهم"

 الفوابد:
للبوا الحمابك والموازٌن، فجعلوا الصادق كاذباً، بٌان كفر واستكبار وعناد ثمود، إذ  -ٔ

 ً ولد أخبر ، -علٌهم السبلم-وهذا دأب الكافرٌن مع األنبٌاء والهادي مضبلً، واألمٌن خابنا
سنوات خداعات النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن الموازٌن ستملب بٌن ٌدي الساعة فمال: "سٌؤتى على الناس 

ٌصدق فٌها الكاذب وٌكذب فٌها الصادق وٌإتمن فٌها الخابن وٌخون فٌها األمٌن وٌنطك 
 (5)فٌها الروٌبضة لٌل وما الروٌبضة لال الرجل التافه ٌتكلم فى أمر العامة"

أن الضعفة هم ؼالبا أتباع األنبٌاء: وذلن لخلوهم من الموانع كالمحافظة على المنصب   -ٕ
 لمال، وعدم إنؽماسهم فً المبلذ والشهواتأو الجاه أو ا

 
 المرآن

    [7ٙ{ ]األعراف : (7ٙ}لَاَل ال ِذٌَن اْستَْكبَُروا إِن ا بِال ِذي آَمْنتُْم بِِه َكافُِروَن )
 التفسٌر:

لتم به واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون.  لال الذٌن استعلَْوا: إناا بالذي صدا
 .(ٓٔ)لال الذٌن استعلَْوا" [، أي:"2ٙ{ ]األعراؾ : الاِذٌَن اْستَْكبَُروالوله تعالى:}لَاَل  
 .(ٔٔ)عن أمر هللا وأمر رسوله صالح" لال الطبري: أي:" 
لتم به  [، أي:"2ٙ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}إِناا بِالاِذي آَمْنتُْم بِِه َكافُِرونَ   إناا بالذي صدا

  .(ٕٔ)واتبعتموه من نبوة صالح جاحدون"
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:أي:" جاحدون" 

                                                             
 .ٙٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (٘)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٕٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (1)
( : هذا 5ٔٔ/ٗ( لال البوصٌرى )ٖٙٓٗ، رلم 5ٖٖٔ/ٕ( ، وابن ماجه )2155، رلم 5ٕٔ/ٕأخرجه أحمد )(5)

 ( ولال: صحٌح اإلسناد.1ٖٗ5، رلم ٕٔ٘/ٗإسناد فٌه ممال، والحاكم )
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .ٕٔ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٖٔ)
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 . (ٔ)لال أبو اللٌث:" أي: من رسالة صالح" 
ق به وال نمر" لال الطبري:"   .(ٕ)ٌمول: جاحدون منكرون، ال نصّدِ
ردا لما جعله المإمنون « أرسل به»فوضعوا }آمنتم به{، موضع  لال الزمخشري:" 

 .(ٖ)معلوما وأخذوه مسلما"
 .(ٗ)على وجه الممابلة" ذلن"لال البٌضاوي: لالوا  
فالذي آمنتم به هو من حٌث المعنى بما أرسل به لكنه من حٌث اللفظ  لال أبو حٌان:" 

 .(٘)أعم لصدوا الرد لما جعله المإمنون معلوما وأخذوه مسلما"
، إظهارا لمخالفتهم إٌاهم «إنا بما أرسل به كافرون»وإنما لم ٌمولوا:  لال أبو السعود:" 
 .(ٙ)لتهم"وردا لمما

لال فً  صاحب "االنتصاؾ": ولو طابموا بٌن الكبلمٌن لكان ممتضى المطابمة أن 
ٌمولوا: إنا بما أرسل به كافرون، ولكن أبوا ذلن حذرا مما فً ظاهره من إثباتهم لرسالته، وهم 

أُْرِسَل ٌجحدونها، ولد ٌصدر مثل ذلن على سبٌل التهكم، كما لال فرعون: }إِنا َرسُولَكُُم الاِذي 
ٌْكُْم لََمْجنُوٌن{ ]الشعراء :  [ ، فؤثبت إرساله تهكما، ولٌس هذا موضع التهكم، فإن الؽرض 2ٕإِلَ

إخبار كل واحد من الفرٌمٌن، والمكذبٌن، عن حاله، فلهذا خلص الكافرون لولهم عن إشعار 
 .(2)اإلٌمان بالرسالة، احتٌاطا للكفر، وؼلوا فً اإلصرار"

 الفوابد:
}لَاَل الاِذٌَن اْستَْكبَُروا ِإناا ِبالاِذي آَمنتُْم بِِه  ثمود كان باالستكبار، لال تعالى:أن كفر  -ٔ

 َكافُِروَن{
أن أشراؾ الموم وسادتهم تعاصوا على الرسل النؽمار عمولهم بالدنٌا وطلب الرباسة  -ٕ

 اء.الضعفة لخلوهم من حظوظ الدنٌا هم ؼالبا أتباع األنبٌ، فً حٌن ان والعلو فٌهما
 

 المرآن
َسِلٌَن }فَعَمَُروا الن الَةَ َوَعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهْم َولَالُوا ٌَاَصاِلُح ائْتِنَا بَِما تَِعُدنَا إِْن كُْنَت ِمَن اْلُمرْ 

     [77{ ]األعراف : (77)
 التفسٌر:

على سبٌل فنحروا النالة استخفافا منهم بوعٌد صالح، واستكبروا عن امتثال أمر ربهم، ولالوا 
 االستهزاء واستبعاد العذاب: ٌا صالح ابتنا بما تتوعادنا به من العذاب، إن كنت ِمن رسل هللا.

 الفوابد:
، أي:" فنحروا النالة استخفافا منهم بوعٌد [22{ ]األعراؾ : }فَعَمَُروا الناالَةَ لوله تعالى: 
 .(1)صالح"

النالةَ التً جعلها هللا لهم آٌة.. وهو من لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: فعمرت ثموُد  
 .(5)لولهم:"جبّار عاٍت"، إذا كان عالًٌا فً تجبُّره"

، أي:" واستكبروا عن امتثال أمر [22{ ]األعراؾ : }َوَعتَْوا َعْن أَْمِر َربِِّهمْ لوله تعالى: 
 .(ٔ)ربهم"

                                                             
 .5ٕ٘/ٔبحر العلوم: (ٔ)
 .ٕٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕٔ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٗ)
 .5٘/٘البحر المحٌط: (٘)
 .ٖٕٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 (.ٗ، الهامش)ٖٕٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر الكشاؾ:ٖٕٔ / 1 البن المنذر: الكشاؾ على االنتصاؾ(2)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
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 .(ٕ)الحك"لال الطبري:" ٌمول: تكبروا وتجبروا عن اتباع هللا، واستعلوا عن  
عتوا فً  . وفً رواٌة أخرى:"(ٖ)عن مجاهد: "}وعتوا{، علوا عن الحك، ال ٌبصرون" 

 .(ٗ)الباطل وتركوا الحك"
 .(٘)عن ابن إسحاق :"}وعتوا عن أمر ربهم{، وأجمعوا فً عمر النالة رأٌهم" 
، [22{ ]األعراؾ : اْلُمْرَسِلٌنَ }َولَالُوا ٌَاَصاِلُح ابْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِْن كُْنَت ِمَن لوله تعالى: 

أي:" ولالوا على سبٌل االستهزاء واستبعاد العذاب: ٌا صالح ابتنا بما تتوعادنا به من العذاب، إن 
 . (ٙ)كنت ِمن رسل هللا"

لال الطبري:" ٌمول: لالوا: جبنا، ٌا صالح، بما تعدنا من عذاب هللا ونممته، استعجاال  
ل ذلن لهم كما منهم للعذاب إن كنت هلل رسو ال إلٌنا، فإن هللا ٌنصر رسله على أعدابه، فعجا

 .  (2)استعجلوه"
عن لتادة :"أن صالحا لال لهم حٌن عمروا النالة: تمتعوا فً داركم ثبلثة أٌام لال لهم:  

إن آٌة هبلككم أن تصبح وجوهكم ؼدا مصفرة. ثم تصبح الٌوم الثانً محمرة ثم تصبح الٌوم 
صبحت كذلن، فلما كان الٌوم الثالث أٌمنوا فتكفنوا وتحنطوا، ثم أخذتهم الصٌحة الثالث مسودة. فؤ

 .(1)فؤهمدتهم"
فؤلامت النالة وفصٌلها بعد ما وضعته بٌن أظهرهم مدة ، تشرب ماء  لال ابن كثٌر:"

ببرها ٌوما ، وتدعه لهم ٌوما ، وكانوا ٌشربون لبنها ٌوم  شربها ، ٌحتلبونها فٌملبون ما شاءوا 
ٌْنَُهْم ُكلُّ ِشْرٍب  من أوعٌتهم وأوانٌهم ، كما لال فً اآلٌة األخرى:} َونَبِّبُْهْم أَنا اْلَماَء لِْسَمةٌ َب

[ ولال تعالى:} َهِذِه نَالَةٌ لََها ِشْرٌب َولَكُْم ِشْرُب ٌَْوٍم َمْعلُوٍم { ]الشعراء : 1ُٕمْحتََضٌر { ]الممر : 
ترد من فَّج وتصدر من ؼٌره لٌسعها ; ألنها كانت [ وكانت تسرح فً بعض تلن األودٌة ٘٘ٔ

َخْلمًا هاببل ومنظًرا رابًعا ، إذا مرت بؤنعامهم نفرت  -على ما ذكر  -تتضلاع عن الماء ، وكانت 

منها. فلما طال علٌهم واشتد تكذٌبهم لصالح النبً ، علٌه السبلم ، عزموا على لتلها ، لٌستؤثروا 
 هم اتفموا كلهم على لتلها.بالماء كل ٌوم ، فٌمال : إن

بلؽنً أن الذي لتل النالة طاؾ علٌهم كلهم ، أنهم راضون بمتلها حتى على »لال لتادة : 
 .(5)«النساء فً خدورهن ، وعلى الصبٌان أٌضا

لال ابن كثٌر: للت:وهذا هو الظاهر; ألن هللا تعالى ٌمول : } فََكذابُوهُ فَعَمَُروَها فََدْمَدَم 
ٌِْهْم  اَها { ]الشمس : َعلَ ٌْنَا ثَُموَد الناالَةَ ُمْبِصَرةً فََظلَُموا بَِها { َٗٔربُُّهْم بِذَْنبِِهْم فََسوا [ ولال:} َوآتَ

[ ولال : } فَعََمُروا الناالَةَ { فؤسند ذلن على مجموع المبٌلة ، فدل على رضا 5٘]اإلسراء : 
 .(ٓٔ)"جمٌعهم بذلن

نالة تؽامزوا ولالوا علٌكم الفصٌل، فصعد الفصٌل عن لتادة :"أن ثمودا لما عمروا ال
المارة جببل حتى إذا كان ٌوما استمبل المبلة ولال: ٌا رب أمً، ٌا رب أمً ٌا رب أمً فؤرسلت 

 .(ٔٔ)علٌهم الصٌحة عند ذلن"
عن عبد هللا بن أبً الهذٌل، لال: "لما عمرت النالة صعد بكرها فوق الجبل فرؼا فما 

 .(ٔ)سمعه شًء إال همد"
                                                                                                                                                                               

 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٕٔ(:ص1ٕ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٖٗ٘/ٕٔ(:ص1ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘ٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ1ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٗٗ٘-ٖٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ1ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٗٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ21أخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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 الفوابد:
 حلول نممة هللا تعالى بكل من عتا عن أمره سبحانه وتعالى. -ٔ
ٌَاَصاِلُح ابْتِنَا بَِما أن الوعد  -ٕ ٌكون فى الخٌر والشر، ٌستفاد ذلن من لوله تعالى: }َولَالُوا 

تَِعُدنَا{، أي:" لالوا له: ابتنا بما وعدتنا به من عذاب هللا ونممته، إن كنت رسوال إلٌنا، 
 .(ٕ)وعٌدن تبلٌػ عنه، فاهلل ٌنصر رسله على أعدابه، فعجل ذلن لنا" وتدعى أن

 
 المرآن

ْجفَةُ فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌَن )       [71{ ]األعراف : (71}فَؤََخذَتُْهُم الر 
 التفسٌر:

الصمٌن فؤخذَت الذٌن كفروا الزلزلةُ الشدٌدة التً خلعت للوبهم، فؤصبحوا فً بلدهم هالكٌن، 
 باألرض على ُرَكبهم ووجوههم، لم ٌُْفِلت منهم أحد.

ْجفَةُ   فؤخذَت الذٌن كفروا الزلزلةُ  [، أي:"21{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}فَؤََخذَتُْهُم الرا
 .  (ٖ)الشدٌدة التً خلعت للوبهم"

 لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: فؤخذت الذٌن عمروا النالةَ من ثمود }الرجفة{، وهً 
 .(ٗ)الصٌحة"
ٌَْحةُ{ ]هود : «: هود»فى سورة  ولد جاء   [، وفى سورة 2ٙ}َوأََخذَ الاِذٌَن َظلَُموا الصا

}فَؤََخذَتُْهُم « الذارٌات»[، وفى سورة 2ٔ}فَؤََخذَتُْهْم َصاِعمَةُ اْلعَذَاِب اْلُهوِن{ ]فصلت :  « :فصلت»
ٌَْنظُُروَن{ ]الذارٌات :  اِعمَةُ َوهُْم  ، فإن لنزولها صٌحة «الصاعمة»"والمراد بالجمٌع [، ٗٗالصا

شدٌدة الموة ترجؾ من هولها األفبدة وتضطرب األعصاب، وربما اضطربت األرض وتصدع 
 .(٘)ما فٌها من بنٌان"

كه وزعزعه، «: الرجفة»و من لول المابل: رَجؾ بفبلن كذا ٌرُجُؾ رْجفًا، وذلن إذا حرا
 :(ٙ)كما لال األخطل

ٌْنِ  ا تََر ٌُْب ِمْن ِكبٍَر             َكالناْسِر أَْرُجُؾ، َواإلْنَساُن َمْهُدودُ إِما  ً َحنَانًِ الشا
وإنما عنى بـ}الرجفة{، ها هنا: الصٌحة التً زعزعتهم وحركتهم للهبلن، ألن ثمود 

 .(2)هلكت بالصٌحة، فٌما ذكر أهل العلم
 .(1)لال مجاهد: "}الرجفة{، الصٌحة"

                                                                                                                                                                               
 .٘ٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ1ٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕٔٓ/1تفسٌر المراؼً: (ٕ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٗٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٔٓ/1تفسٌر المراؼً: (٘)
 إعراض رأى ولد عجبًا، ذكًرا الشباب فٌها وذكر معاوٌة، بن ٌزٌد فً لالها جٌدة، له لصٌدة من ٙٗٔ: دٌوانه(ٙ)

بَى ٌَكُونُ  َولَدْ : بعده ٌمول أجله، من عنه الؽوانً َعاِدٌدُ  الِهٌؾُ  وتَْمتَاُدنًِ ٌَْوًما،...  بَِمْنِزلَةٍ  ِمّنًِ الّصِ  الرا
ٌْرُ  لَلا  ٌَا  تَْصِرٌدُ  فٌِِهنا  َوَشلٌ  فَشُْربُهُ ...  بِهِ  ُرْؼنَ  كٌؾ الؽََوانًِ، َخ

أِْس  فً َشَمطٍ  ِمنْ  أَْعَرْضنَ   ِحٌدُ  أَْبَصْرنَهُ، إِذَا ِمْنهُ، فَُهنّ ...  بِهِ  الحَ  الرا
 العَنَالٌِدُ  َعْنهُ  َحَسَرتْ  َوَمْفِرلًا...  َحَسنًا َمْضَحًكا ِمنًِّ ٌَْعَهْدنَ  كُنا  لَدْ 

، َوهُنا ...  َمْعِرفٍَة، بَْعضَ  ِمنًِّ ٌَْشُدونَ  فَُهنا   ُجودُ  وال بُْخلٌ  ال بالُوّدِ
 َمنشُودُ فٌِِه، َما ُمتابَعٌ  َوالعَْهدُ ...  بِِه، َفاْستُبِدا  َجِدًٌدا، َعْهِدي َكانَ  لَدْ 

 َمْرُدودُ  فَاتَ  لَدْ  الاِذي الشابَابُ  َوال...  لَهُ، ٌُْستََمادُ  بَْعلٌ  أَْنتَ  ال: ٌَمُْلنَ 
ٌبَ  ٌَُردُّ  َدَواءٌ  َهلْ  أَمْ ؟ ...  مْرُدودُ  َفاتَ  لَدْ  الذي ِللشابَابِ  َهلْ   ؟ َمْوُجودُ  الّشِ
ٌبُ  ٌَْرِجعَ  لَنْ   العُودُ  أَْوَرقَ  َما الشابَاِب، ِعْدلَ ...  ٌَِجُدوا َولَنْ  شُباانًا، الّشِ
ٌْبُ ...  بََشاَشتُهُ  لََمْحُمودٌ  الشابَابَ  إِنا   َوَمْصُدودُ َعْنهُ  ُمْنَصرؾٌ  والشا

 .وحسرة وحزًنا عاطفة ملبت أبٌات وهً
 .٘ٗ٘-ٗٗ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (2)
 .٘ٗ٘/ٕٔ(:ص1ٕ1ٗٔأخرجه الطبري) (1)



ٕٕ2 
 

، فؤصبحوا فً بلدهم  [، أي:"21{ ]األعراؾ : تعالى:}فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌنَ لوله  
 .  (ٔ)هالكٌن، الصمٌن باألرض على ُرَكبهم ووجوههم، لم ٌُْفِلت منهم أحد "

لال الطبري:" ٌمول: فؤصبح الذٌن أهلن هللا من ثمود فً أرضهم التً هلكوا فٌها  
 . (ٕ)ٌتحركون، ألنهم ال أرواح فٌهم، لد هلكوا" وبلدتهم، سموًطا صرَعى ال

 .(ٖ)خعن ابن زٌد، فً لوله: "}فؤصبحوا فً دارهم جاثمٌن{، لال: مٌتٌن" 
 :(ٗ)، ومنه لول جرٌر«جاثم»والعرب تمول للبارن على الركبة: 

 (٘)ُجثُومِ َعَرْفُت الُمْنتَؤَى، َوَعَرْفُت ِمْنَها               َمَطاٌَا الِمْدِر َكالِحَدإِ ال
 الفوابد:
 سبحانه وتعالى. وموجب حلول نممته وسخطهالتحذٌر من عماب هللا  -ٔ
 .عناد المستكبرٌن من الكفرة إذ ألدموا على عمر النالة، ؼٌر مبالٌن بما توعدهم به نبٌهم -ٕ

 
 المرآن

َونََصْحُت لَكُْم َولَِكْن اَل تُِحبُّوَن الن اِصِحٌَن }فَتََول ى َعْنُهْم َولَاَل ٌَالَْوِم لَمَْد أَْبلَْغتُكُْم ِرَسالَةَ َربًِّ 
   [71{ ]األعراف : (71)

 التفسٌر:
ولال لهم: ٌا لوم لمد  -حٌن عمروا النالة وحل بهم الهبلن-فؤعرض صالح علٌه السبلم عن لومه 

أبلؽتكم ما أمرنً ربً بإببلؼه من أمره ونهٌه، وبَذَْلت لكم وسعً فً الترؼٌب والترهٌب 
 والنصح، ولكنكم ال تحبون الناصحٌن، فرددتم لولهم، وأطعتم كل شٌطان رجٌم.

، أي:" فؤعرض صالح علٌه السبلم عن لومه [25{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}فَتََولاى َعْنُهمْ  
 .(ٙ)"-حٌن عمروا النالة وحل بهم الهبلن-

العذاب وعمروا نالة لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: فؤدبر صالح عنهم حٌن استعجلوه  
هللا، خارًجا عن أرضهم من بٌن أظُهرهم،  ألن هللا تعالى ذكره أوَحى إلٌه: إّنً مهلكهم بعد 
ثالثة، ولٌل: إنه لم تهلن أمة ونبٌها بٌن أظُهرها، فؤخبر هللا جل ثناإه عن خروج صالح من بٌن 

 .(2)لومه الذٌن عتوا على ربهم حٌن أراد هللا إحبلل عموبته بهم"
، أي:" ولال لهم: ٌا [25{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َولَاَل ٌَالَْوِم لَمَْد أَْبلَْؽتُكُْم ِرَسالََة َرّبًِ 

 .(1)لوم لمد أبلؽتكم ما أمرنً ربً بإببلؼه من أمره ونهٌه"
 .(5)لال الطبري: ٌمول:"وأّدٌت إلٌكم ما أمرنً بؤدابه إلٌكم ربًّ من أمره ونهٌه" 
جمٌع ما أرسلنً هللا به إلٌكم، لد أبلؽتكم به وحرصت على هداٌتكم،  أي: لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)واجتهدت فً سلوككم الصراط المستمٌم والدٌن الموٌم"

                                                             
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٗ٘/ٕٔ(:ص1ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 فٌما بٌت منها مضى الملن، عبد بن هشام فً لصٌدته من ،1ٕٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،2ٓ٘: دٌوانه(ٗ)

 .2ٓٔ: ٔ سلؾ فٌما
ٌَاِر، َعلَى َولَْفتُ : لبله ٌمول ٌْنَ  َكَدارٍ ...  ذََكْرنَا َوَما الّدِ  والناِظٌم تَْلعَةَ  بَ

 كالحدإ وجعلها. مطٌة لها فهً المدر تركبها أثافٌها، ،"المدر مطاٌا"و. البٌت حول النإى حفٌر ،"المنتؤى"و
 .النار سخام من لسوادها الجثوم،

 .ٙٗ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٗ٘-ٙٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٓٔ)
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، أي:" وبَذَْلت لكم وسعً فً الترؼٌب [25{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َوَنَصْحُت لَكُمْ  
 .(ٔ)والترهٌب والنصح"

إلٌكم، فً تحذٌركم بؤسه بإلامتكم على كفركم به  لال الطبري:أي:" فً أدابً رسالة هللا 
 .(ٕ)وعبادتكم األوثان"

، أي:" ولكنكم ال تحبون [25{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َولَِكْن اَل تُِحبُّوَن النااِصِحٌنَ  
 . (ٖ)الناصحٌن، فرددتم لولهم، وأطعتم كل شٌطان رجٌم"

فً هللا، الناهٌن لكم عن اتباع  لال الطبري:ٌمول:" }ولكن ال تحبون الناصحٌن{، لكم 
ٌن لكم عن شهوات أنفسكم"   .(ٗ)أهوابكم، الصاّدِ

 .(٘)بل رددتم لول النصحاء، وأطعتم كل شٌطان رجٌم" لال السعدي: ٌمول" 
أي : فلم تنتفعوا بذلن ، ألنكم ال تحبون الحك وال تتبعون ناصحا، ولد  لال ابن كثٌر:" 

أمته ، كان ٌذهب فٌمٌم فً الحرم ، حرم مكة ، فاهلل  ذكر بعض المفسرٌن أن كل نبً هلكت
 .(ٙ)أعلم"

لما مر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بوادي عُْسفان حٌن َحّج لال : "ٌا أبا بكر ، »عن ابن عباس لال :  
أّي وادي هذا ؟ " لال : هذا وادي عُْسفَان. لال : "لمد مر به هود وصالح ، علٌهما السبلم ، على 

 .(2)«بََكرات ُحْمر ُخطُمها اللٌؾ ، أُزُرهم العبَاء ، وأردٌتهم الّنمار ، ٌلبون ٌحجون البٌت العتٌك"
 .(2)«العتٌك"

وذكر اإلمام أبو جعفر بن جرٌر ، رحمه هللا ، وؼٌره من علماء التفسٌر »لال ابن كثٌر: 
ى أم َؼنَْم  كانت فً سبب لتل النالة : أن امرأة منهم ٌمال لها : "عنٌزة ابنة ؼنم بن ِمْجِلز" وتكن

عجوزا كافرة ، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح ، علٌه السبلم ، وكانت لها بنات حسان 
ومال جزٌل ، وكان زوجها ذُإاب بن عمرو أحد رإساء ثمود ، وامرأة أخرى ٌمال لها : 

"صدوؾ بنت المحٌا بن دهر  بن المحٌا" ذات حسب ومال وجمال ، وكانت تحت رجل مسلم 
مود ، ففارلته ، فكانتا تجعبلن لمن التزم لهما بمتل النالة ، فدعت "صدوؾ" رجبل ٌمال له : من ث

"الحباب" وعرضت علٌه نفسها إن هو عمر النالة ، فؤبى علٌها. فدعت ابن عم لها ٌمال له : 
ودعت "عنٌزة بنت ؼنم" لدار بن سالؾ بن  -"مصدع بن مهرج بن المحٌا" ، فؤجابها إلى ذلن 

ع  وكان رجبل أحمر أزرق لصًٌرا ، ٌزعمون أنه كان ولد َزنٌة ، وأنه لم ٌكن من أبٌه الذي ُجْندَ 
ٌنسب إلٌه ، وهو سالؾ ، وإنما هو  من رجل ٌمال له : "صهٌاد"  ولكن ولد على فراش 
"سالؾ" ، ولالت له : أعطٌن أي بناتً شبَت على أن تعمر النالة! فعند ذلن ، انطلك "لدار بن 

مصدع بن مهرج" ، فاستفزا ؼُواة من ثمود ، فاتبعهما سبعة نفر ، فصاروا تسعة سالؾ" "و
رهط ، وهم الذٌن لال هللا تعالى : } َوَكاَن فًِ اْلَمِدٌَنِة تِْسعَةُ َرْهٍط ٌُْفِسُدوَن فًِ األْرِض َوال 

مالها ، [ وكانوا رإساء فً لومهم ، فاستمالوا المبٌلة الكافرة بك1ٌُْٗصِلُحوَن { ]النمل : 
فطاوعتهم على ذلن ، فانطلموا فرصدوا النالة حٌن صدرت عن الماء ، ولد كمن لها "لدار" فً 
أصل صخرة على طرٌمها ، وكمن لها "مصدع" فً أصل أخرى ، فمرت على "مصدع" 
فرماها بسهم ، فانتظم به عَضلَة سالها وخرجت "أم َؼنَْم عنٌزة" ، وأمرت ابنتها وكانت من 

وجها ، فسفرت عن وجهها لمدار وذّمرته فشّد على النالة بالسٌؾ ، فكسَؾ أحسن الناس 
عرلوبها ، فخرت سالطة إلى األرض ، ورؼت َرؼاة واحدة تحذر َسْمبَها ، ثم طعن فً َلباتها 

                                                             
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (٘)
 .ٗٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 ( : "فٌه زمعة بن صالح وفٌه كبلم ولد وثك".ٕٕٓ/ٖولال الهٌثمً فً المجمع ) ،(ٕٖٕ/ٔالمسند )(2)

 ."هذا حدٌث ؼرٌب من هذا الوجه ، لم ٌخرجه أحد منهم :"ٗٗٗ/ٖلال ابن كثٌر:
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 -حتى أتى جببل منٌعًا ، فصعد أعلى صخرة فٌه ورؼا  -وهو فصٌلها  -فنحرها ، وانطلك َسْمبَها 
، عن َمْعَمر ، عمن سمع الحسن البصري أنه لال : ٌا رب أٌن أمً ؟ وٌمال فروى عبد الرزاق 

، (ٔ): إنه رؼا ثبلث مرات. وإنه دخل فً صخرة فؽاب فٌها ، وٌمال : بل اتبعوه فعمروه مع أمه
 فاهلل أعلم.

فلما فعلوا ذلن وفرؼوا من عمر النالة ، بلػ الخبر صالحا ، علٌه السبلم ، فجاءهم وهم 
ٌُْر َمْكذُوٍب{  مجتمعون ، فلما رأى النالة بكى ولال:} تََمتاعُوا فًِ َداِركُْم ثبَلثََة أٌَااٍم  ذَِلَن َوْعٌد َؼ

[، وكان لتلهم النالة ٌوم األربعاء ، فلما أمسى أولبن التسعة الرهط عزموا على لتل ٘ٙ]هود : 
لناه لبلنا ، وإن  -علٌه السبلم-صالح كان كاذبًا ألحمناه بنالته! } لَالُوا ولالوا : إن كان صادلًا َعجا

ٌِّتَناهُ َوأَْهلَهُ ثُما لَنَمُولَنا ِلَوِلٌِِّه َما َشِهْدَنا َمْهِلَن أَْهِلِه َوإِناا لَصَ  ِ لَنُبَ اِدلُوَن. َوَمَكُروا َمْكًرا تَمَاَسُموا بِاَّللا
ٌَْؾ َكا ْرَناهُْم َولَْوَمُهْم أَْجَمِعٌَن * َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوهُْم ال ٌَْشعُُروَن * فَاْنظُْر َك َن َعالِبَةُ َمْكِرِهْم أَناا َدما

 [.ٕ٘ - 5ٗ( اآلٌة.]النمل : ٗفَتِْلَن بٌُُوتُُهْم َخاِوٌَةً بَِما َظلَُموا { )
فلما عزموا على ذلن ، وتواطإوا علٌه ، وجاءوا من اللٌل لٌفتكوا بنبً هللا صالح ، 

وله العزة ولرسوله ، علٌهم حجارة فرَضختهم سلفا وتعجٌبل لبل أرسل هللا ، سبحانه وتعالى ، 
لومهم ، وأصبح ثمود ٌوم الخمٌس ، وهو الٌوم األول من أٌام الناظرة ، ووجوههم مصفرة كما 
وعدهم صالح ، علٌه السبلم ، وأصبحوا فً الٌوم الثانً من أٌام التؤجٌل ، وهو ٌوم الجمعة ، 

الٌوم الثالث من أٌام المتاع وهو ٌوم السبت ، ووجوههم ووجوههم محمرة ، وأصبحوا فً 
مسودة ، فلما أصبحوا من ٌوم األحد ولد تَحناطوا ولعدوا ٌنتظرون نممة هللا وعذابه ، عٌاذا باهلل 
من ذلن ، ال ٌدرون ماذا ٌفعل بهم ، وال كٌؾ ٌؤتٌهم العذاب ؟ ولد أشرلت الشمس ، جاءتهم 

من أسفل منهم ، ففاضت األرواح وزهمت النفوس فً ساعة  صٌحة من السماء وَرْجفة شدٌدة
واحدة } فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌَن {، أي : صرعى ال أرواح فٌهم ، ولم ٌفلت منهم أحد ، ال 

واسمها "كلبة بنة الّسْلك" ،  -لالوا : إال جارٌة كانت ممعدة  -صؽٌر وال كبٌر ، ال ذكر وال أنثى 
وكانت كافرة شدٌدة العداوة لصالح ، علٌه السبلم ، فلما رأت ما رأت  -لزرٌمة" وٌمال لها : "ا

من العذاب ، أُطِلمَت رجبلها ، فمامت تسعى كؤسرع شًء ، فؤتت حٌا من األحٌاء فؤخبرتهم بما 
 رأت وما حل بمومها ، ثم استسمتهم من الماء ، فلما شربت ، ماتت.

ثمود أحد ، سوى صالح ، علٌه السبلم ، ومن  لال علماء التفسٌر : ولم ٌبك من ذرٌة
اتبعه ، رضً هللا عنهم ، إال أن رجبل ٌمال له : "أبو ِرؼال" ، كان لما ولعت النممة بمومه ممٌما 
فً الحرم ، فلم ٌصبه شًء ، فلما خرج فً بعض األٌام إلى الحّل ، جاءه حجر من السماء 

 فمتله.
عبد هللا" فً ذلن ، وذكروا أن أبا رؼال هذا هو والد ولد تمدم فً أول المصة حدٌث "جابر بن 

 ثمٌؾ" الذٌن كانوا ٌسكنون الطابؾ.
لال عبد الرزاق : لال َمْعَمر : أخبرنً إسماعٌل بن أمٌة ; أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص مر بمبر أبً 

ؼال ، رجل رؼال فمال : "أتدرون من هذا ؟" فمالوا : هللا ورسوله أعلم. لال : "هذا لبر أبً ر
من ثمود ، كان فً حرم هللا ، فمنعه حرُم هللا عذاب هللا. فلما خرج أصابه ما أصاب لومه ، 
فدفن هاهنا ، ودفن معه ؼصن من ذهب ، فنزل الموم فابتدروه بؤسٌافهم ، فبحثوا عنه ، 

 .(ٕ)فاستخرجوا الؽصن". ولال عبد الرزاق : لال معمر : لال الزهري : أبو رؼال : أبو ثمٌؾ
ولد روي متصبل من وجه آخر ، كما لال دمحم بن إسحاق ، عن إسماعٌل بن أمٌة ، عن 
بَُجٌر بن أبً بجٌر لال : سمعت عبد هللا بن عمرو ٌمول : سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول ، حٌن 

ن من خرجنا معه إلى الطابؾ ، فمررنا بمبر فمال : "هذا لبر أبً رؼال ، وهو أبو ثمٌؾ ، وكا
ثمود ، وكان بهذا الحرم فدفع  عنه ، فلما خرج منه أصابته النممة التً أصابت لومه بهذا المكان 

                                                             
 .ٖٙ٘/ٕٔ:( تفسٌر الطبري انظر:  (ٔ)
 .(ٕٕٓ،  5ٔٔ/ٔ( ، وتفسٌر عبد الرزاق )515ٕٓ)المصنؾ برلم (ٕ)
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، فدفن فٌه. وآٌة ذلن أنه دفن معه ؼصن من ذهب ، إن أنتم نبشم عنه أصبتموه معه فابتدره 
 .(ٕ)«"(ٔ)الناس فاستخرجوا منه الؽصن"

ْنُهْم َولَاَل ٌَا لَْوِم َلمَْد أَْبلَْؽتُكُْم ِرَسالَةَ َربًِّ َونََصْحُت لال ابن كثٌر:"لوله تعالى : } فَتََولاى عَ 
({، هذا تمرٌع من صالح ، علٌه السبلم ، لمومه ، لما أهلكهم 25لَكُْم َولَِكْن ال تُِحبُّوَن النااِصِحٌَن )

لهدى إلى هللا بمخالفتهم إٌاه ، وتمردهم على هللا، وإبابهم عن لبول الحك ، وإعراضهم عن ا
لال لهم صالح ذلن بعد هبلكهم تمرٌعا وتوبٌخا وهم ٌسمعون ذلن ، كما ثبت فً  -العَمى 

الصحٌحٌن : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لما ظهر على أهل بدر ، ألام هنان ثبلثًا ، ثم أمر براحلته فشُّدت 
ٌا »"ب بدر ، فجعل ٌمول : بعد ثبلث من آخر اللٌل فركبها، ثم سار حتى ولؾ على الملٌب ، للٌ

أبا جهل بن هشام ، ٌا عتبة بن ربٌعة ، ٌا شٌبة بن ربٌعة ، وٌا فبلن بن فبلن : هل وجدتم ما 
وعد ربكم حما ؟ فإنً وجدت ما وعدنً ربً حما". فمال له عمر : ٌا رسول هللا ، ما تَُكلّم من 

لما ألول منهم ، ولكن ال ألوام لد جٌفوا ؟ فمال : "والذي نفسً بٌده ، ما أنتم بؤسمع 
 .(ٖ)«ٌجٌبون"

ببس عشٌرة النبً كنتم لنبٌكم ، كذبتمونً »وفً السٌرة أنه ، علٌه السبلم لال لهم : 
وصدلنً الناس ، وأخرجتمونً وآوانً الناس ، ولاتلتمونً ونصرنً الناس ، فببس عشٌرة 

 . (ٗ)«النبً كنتم لنبٌكم
} َلمَْد أَْبلَْؽتُكُْم ِرَسالَةَ َربًِّ َونََصْحُت لَكُْم {، أي  وهكذا صالح ، علٌه السبلم ، لال لمومه :

: فلم تنتفعوا بذلن، ألنكم ال تحبون الحك وال تتبعون ناصحا ; ولهذا لال:} َولَِكْن ال تُِحبُّوَن 
 النااِصِحٌَن{.

ولد ذكر بعض المفسرٌن أن كل نبً هلكت أمته ، كان ٌذهب فٌمٌم فً الحرم ، حرم 
 .(٘)اهلل أعلم"مكة ، ف

واعلم أن كثٌرا من  ": -معلما على األخبار التً وردت بعد عمر النالة-لال السعدي:  
المفسرٌن ٌذكرون فً هذه المصة أن النالة لد خرجت من صخرة صماء ملساء الترحوها على 
صالح وأنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت النالة وهم ٌنظرون وأن لها فصٌبل حٌن عمروها 
رؼى ثبلث رؼٌات وانفلك له الجبل ودخل فٌه وأن صالحا علٌه السبلم لال لهم: آٌة نزول 
العذاب بكم، أن تصبحوا فً الٌوم األول من األٌام الثبلثة ووجوهكم مصفرة، والٌوم الثانً: 

 محمرة، والثالث: مسودة، فكان كما لال.
وكل هذا من اإلسرابٌلٌات التً ال ٌنبؽً نملها فً تفسٌر كتاب هللا، ولٌس فً المرآن ما 

كرها هللا تعالى، ألن فٌها من ٌدل على شًء منها بوجه من الوجوه، بل لو كانت صحٌحة لذ
العجابب والعبر واآلٌات ما ال ٌهمله تعالى وٌدع ذكره، حتى ٌؤتً من طرٌك من ال ٌوثك بنمله، 
ٌااٍم{ أي:  بل المرآن ٌكذب بعض هذه المذكورات، فإن صالحا لال لهم: }تََمتاعُوا فًِ َداِركُْم ثبَلثَةَ أَ

فإنه لٌس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة  تنعموا وتلذذوا بهذا الولت المصٌر جدا،
وتمتع لمن وعدهم نبٌهم ولوع العذاب، وذكر لهم ولوع ممدماته، فولعت ٌوما فٌوما، على وجه 

 ٌعمهم وٌشملهم احمرار وجوههم، واصفرارها واسودادها من العذاب.
 ٌة عن ما سواه.هل هذا إال منالض للمرآن، ومضاد له؟ ". فالمرآن فٌه الكفاٌة والهدا

نعم لو صح شًء عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مما ال ٌنالض كتاب هللا، فعلى الرأس والعٌن، وهو 
سُوُل فَُخذُوهُ َوَما َنَهاكُْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا{ ]ص: [ ولد تمدم 5ٕٙمما أمر المرآن باتباعه }َوَما آتَاكُُم الرا

                                                             
تهذٌب الكمال انظر:  ".وهو حدٌث حسن عزٌز"لال أبو الحجاج المزي : ، (11ٖٓ( سنن أبً داود برلم )(ٔ)
:ٗ/ٔٔ. . 
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٗٗٗ-ٔٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 عمر، بن هللا عبد حدٌث من( 5ٖٕ) برلم صحٌحه فً ومسلم( 51ٖٓ) برلم صحٌحه فً البخاري رواه(ٖ)

 .عنهما هللا رضً
 .(5ٖٙ/ٔالسٌرة النبوٌة البن هشام )(ٗ)
 .ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
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ر اإلسرابٌلٌة، ولو على تجوٌز الرواٌة عنهم باألمور التً ال أنه ال ٌجوز تفسٌر كتاب هللا باألخبا
ٌجزم بكذبها، فإن معانً كتاب هللا ٌمٌنٌة، وتلن أمور ال تصدق وال تكذب، فبل ٌمكن 

 .(ٔ)اتفالهما"
 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة الكرٌمة: أن الهوى المحض هو الصارؾ للكفار عن الحك، ال الشبهة. -ٔ

الكفار أنهم آمنوا بالباطل فلو كان كفرهم بالحك الذي هو ومن هنا نمم هللا على 
 هللا وكتبه ورسله من أجل الشبهة لكانوا لعبادة الحجارة وؼٌرها أشد كفرا.

 مشروعٌة الرثاء لمن مات أو أصٌب بمصاب عظٌم. -ٕ
 عبلمة لرب ساعة الهبلن إذا أصبح الناس ٌكرهون النصح وال ٌحبون الناصحٌن. -ٖ
 

 المرآن
{ ]األعراف : (1ْٓذ لَاَل ِلمَْوِمِه أَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَمَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلعَالَِمٌَن )}َولُوًطا إِ 
1ٓ]    

 التفسٌر:
لوًطا علٌه السبلم حٌن لال لمومه: أتفعلون الفعلة المنكرة التً بلؽت نهاٌة  -أٌها الرسول-واذكر 

 المخلولٌن.المبح؟ ما فعلها ِمن أحد لبلكم من 
لوًطا  -أٌها الرسول-، أي:" واذكر [1ٓ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َولُوًطا إِْذ لَاَل ِلمَْوِمهِ  

 .(ٕ)علٌه السبلم حٌن لال لمومه"
لال الطبري:" ٌمول تعالى ذكره: ولمد أرسلنا لوًطا حٌن لال لمومه من َسُدوم، وإلٌهم  

  .(ٖ)كان أرسل لوط"

ولوط هو ابن هاران بن آزر ، وهو ابن أخً إبراهٌم الخلٌل ، علٌهما   لال ابن كثٌر:" 
السبلم ، وكان لد آمن مع إبراهٌم ، علٌه السبلم ، وهاجر معه إلى أرض الشام ، فبعثه هللا تعالى 
إلى أهل "َسُدوم" وما حولها من المرى ، ٌدعوهم إلى هللا ، عز وجل ، وٌؤمرهم بالمعروؾ 

ٌرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التً اخترعوها ، لم ٌسبمهم بها أحد وٌنهاهم عما كانوا 
من بنً آدم وال ؼٌرهم ، وهو إتٌان الذكور. وهذا شًء لم ٌكن بنو آدم تعهده وال تؤلفه ، وال 

 .(ٗ)ٌخطر ببالهم ، حتى صنع ذلن أهل "َسُدوم" علٌهم لعابن هللا"
، أي:" أتفعلون الفعلة المنكرة التً بلؽت [1ٓ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}أَتَؤْتُوَن اْلفَاِحَشةَ  

 .(٘)نهاٌة المبح؟"
لال الطبري:" كانت فاحشتهم التً كانوا ٌؤتونها، التً عالبهم هللا علٌها، إتٌان  
  .(ٙ)الذكور"
فعلها ِمن ، أي:" ما [1ٓ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َما َسبَمَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلَعالَِمٌنَ  

 .(2)أحد لبلكم من المخلولٌن"
   .(1)لال الطبري:" ٌمول: ما سبمكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمٌن" 
فكونها فاحشة من أشنع األشٌاء، وكونهم ابتدعوها وابتكروها، وسنوها  لال السعدي:" 

 .(ٔ)"لمن بعدهم، من أشنع ما ٌكون أٌضا

                                                             
 .5ٕ٘تفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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 .(ٕ)على ذكر حتى كان لوم لوط"لال عمرو بن دٌنار:" ما ُربً ذكر  
لال الولٌد بن عبد الملن الخلٌفة األموي ، بانً جامع دمشك : "لوال أن هللا ، عز وجل ، لص 

   .(ٖ)علٌنا خبر لوط ، ما ظننت أن ذكًرا ٌعلو ذكًرا"
 الفوابد:
 شدة لبح جرٌمة اللواط. -ٔ
 .-علٌه السبلم-أول من عرؾ هذه الجرٌمة المذرة هم لوم لوط أن  -ٕ

 .والجمهور على أن من أتى هذه الفاحشة من الذكران البالؽٌن أنه ٌمتل وؼٌر البالػ ٌضرب
لال: "من وجدتموه ٌعمل عمل لوم لوط فالتلوا الفاعل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عن ابن عباس: أن رسول هللا 

 .(ٗ)والمفعول به"
اللواط، وال أنه حكم فٌه، وثبت عنه أنه لال: " التلوا " لم ٌثبت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه رجم فً 

 .(٘)الفاعل والمفعول به "
 ، عن علً: أنه رجم لوطٌا. (ٙ)وأخرج البٌهمً
 .(2)"وبهذا نؤخذ; نرجم اللوطً; محصنا كان أو ؼٌر محصن"لال الشافعً: 

تنكح ٌنكح كما  : أنه جمع الناس فً حك رجل (1)وأخرج البٌهمً أٌضا عن أبً بكر 
النساء، فسؤل أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلن؟ فكان من أشدهم ٌومبذ لوال علً بن أبً طالب، 
لال: هذا ذنب لم تعص به أمة من األمم إال أمة واحدة; صنع هللا بها ما لد علمتم; نرى أن 

رلوه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد على أن ٌح -ملسو هيلع هللا ىلص  -نحرله بالنار، فاجتمع أصحاب رسول هللا 
 بن الولٌد أن ٌحرله بالنار.
، عن سعٌد بن جبٌر ومجاهد، عن ابن عباس: فً البكر ٌوجد على  (5)وأخرج أبو داود 

 اللوطٌة; ٌرجم.

، عن ابن عباس أٌضا: أنه سبل عن حد اللوطً؟ فمال: ٌنظر أعلى (ٓٔ)وأخرج البٌهمً 
 سا، ثم ٌتبع الحجارة.بناء فً المرٌة; فٌرمى به منك

 :-بعد اتفالهم على تحرٌمه، وأنه من الكبابر  -ولد اختلؾ أهل العلم فً عموبة اللواط 
فذهب من تمدم من الصحابة إلى أن حده المتل ولو كان بكرا; سواء كان فاعبل أو مفعوال به، 

 .(ٔٔ)وإلٌه ذهب الشافعً

                                                                                                                                                                               
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .1ٗ٘/ٕٔ(:ص1ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
، والترمذي فً (ٕٙٗٗ رلم 1٘ٔ/ ٗ ، وأبو داود، فً السنن(ٖٓٓ/ ٔ) المسندأخرجه احمد فً : صحٌح(ٗ)

 (.ٕٔٙ٘ رلم 1٘ٙ/ ٕ السنن ، وابن ماجة فً(ٙ٘ٗٔ رلم 2ٗ/ ٗ)الجامع 
 سبك تخرٌجه. (٘)
 .علً عن الراوي وهو ٌسم; لم رجل وفٌه ;( ٕٖٕ/  1" ) سننه"  فً• (ٙ)

 .ٌسم لم آخر رجل فٌه لكن مذكور، ابن أراه: الراوي لال ;" ٌزٌد: " رواٌة فً سماه نعم;
 الخارفً لٌس بن ٌزٌد: " الرجل وسمى آخر، طرٌك من ;( 5٘ٔ/  ٕ" ) اللواط ذم"  فً رواه الدوري رأٌت ثم
 .(ٖٕٓ٘" ) الؽلٌل إرواء"  وانظر. "
 .5ٖٔ/2األم:  (2)
 الولٌد بن خالد أن: سلٌم بن صفوان طرٌك من بسنده; البٌهمً أخرجه فمد كذلن; ولٌس متصل; أنه ٌوهم هذا(1)

 المرأة، تنكح كما ٌنكح العرب نواحً بعض فً رجبل وجد أنه له ٌذكر خبلفته، فً الصدٌك بكر أبً إلى كتب
 .إلخ...  الناس جمع بكر أبا وأن

 رافع أبً ابن وهو علً، بن إبراهٌم إلٌه الطرٌك فً إن ثم تابعً، هذا صفوان ألن البٌهمً; لال كما مرسل وهذا
 .بعضهم وكذبه ضعٌؾ، ;- بؽداد نزٌل - المدٌنً

 .فمط مرسل فهو ؼٌره; طرٌك من ;( ٕ - ٔ/  ٖٙٔ) عساكر البن"  االبنة تحرٌم"  فً وجدته ثم
 ..صحٌح وسنده ;( ٕٖٕ/  1) البٌهمً وعنه ،( 1ٖٕ/  ٕ" ) سننه"  فً(5)
 .(ٓٙٔ/  ٕ) ،( 5٘ٔ/  ٔ) الدوري رواه وكذلن صحٌح، سنده(ٓٔ)
 .5ٖٔ/2انظر: األم:  (ٔٔ)
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 .(ٔ)"ولد حكى صاحب "الشفاء" إجماع الصحابة على المتل
وحكى البؽوي عن الشعبً، والزهري، ومالن، وأحمد، وإسحاق: أنه ٌرجم محصنا كان 

 .(ٕ)أو ؼٌر محصن
 وروي عن النخعً أنه لال: لو كان ٌستمٌم أن ٌرجم الزانً مرتٌن; لرجم اللوطً.

ولال المنذري: حرق اللوطٌة بالنار أبو بكر وعلً وعبد هللا بن الزبٌر وهشام بن عبد 
 .(ٖ)الملن 

 .(ٗ)ذهب من عدا من تمدم إلى أن حد اللوطً حد الزانًو
 وللشافعً فٌه لوالن: 

 .(٘)أحدهما: ٌمتل بكًرا كان أو ثٌبا
 ..(ٙ)والمول اآلخر: أنه كالزنى ٌجلد إن كان بكًرا، وٌرجم إن كان ثٌبًا والكبلم

أنه ٌجب فٌه ما ٌجب فً الزنا فإن كان ؼٌر محصن وجب الجلد  "-المشهور من مذهبهو
 .(2)" والتؽرٌب وإن كان محصناً وجب علٌه الرجم

اللواط ال ٌجب  ، لال أبو حنٌفة:"(1)حنٌفة: ٌعزز باللواط، وال ٌجلد وال ٌرجم ًأب وعند
 .(5)"فٌه الحد

 
 
 

 المرآن
َجاَل َشْهَوةً ِمْن   [1ٔ({ ]األعراف : 1ُٔدوِن النَِّساِء بَْل أَْنتُْم لَْوٌم ُمْسِرفُوَن )}إِن كُْم لَتَؤْتُوَن الّرِ

 التفسٌر:

إنكم لتؤتون الذكور فً أدبارهم، شهوة منكم لذلن، ؼٌر مبالٌن بمبحها، تاركٌن الذي أحلاه هللا لكم 
 من نسابكم، بل أنتم لوم متجاوزون لحدود هللا فً اإلسراؾ.

َجاَل َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}إِناكُْم لَتَ   إنكم  [، أي:"1ٔؤْتُوَن الّرِ
لتؤتون الذكور فً أدبارهم، شهوة منكم لذلن، ؼٌر مبالٌن بمبحها، تاركٌن الذي أحلاه هللا لكم من 

 .(ٓٔ)"نسابكم
أي: تجامعون الرجال من دون النساء، ٌعنً: إن إتٌان الرجال أشهى  لال أبو اللٌث:" 

 .(ٔٔ)إلٌكم من إتٌان النساء"
 .(ٕٔ)أي : عدلتم عن النساء ، وما خلك لكم ربكم منهن إلى الرجال" لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .5ٖٔ/ٕنمبل عن الدراري المضٌة للشوكانً: (ٔ)
 .5ٖٔ/ٕنمبل عن الدراري المضٌة للشوكانً: (ٕ)
 صفوان عن السابك األثر فً"  اللواط ذم"  فً الدوري رواه الملن; عبد بن وهشام الزبٌر، بن هللا عبد حرق(ٖ)

 .مرسبل سلٌم بن
 .5ٖٔ/ٕانظر: الدراري المضٌة للشوكانً: (ٗ)
 .5ٔٓ٘/ٔٔ(:ص1٘2ٕٔالتجرٌد للمدوري) (٘)
 .5ٔٓ٘/ٔٔ(:ص1٘2ٕٕالتجرٌد للمدوري) (ٙ)
 .5ٖٖ/ٖ:الشافعً اإلمام فمة فً المهذب(2)
 .5ٕٙ/ٔ: الفتاوى فً النتؾانظر: (1)
 شاهك من ٌلمى إنه: اللوطً فً لال أنه حنٌفة أبو اإلمام عن( ٘٘ٗ/  ٕ" ) تفسٌره"  فً كثٌر ابن الحافظ نملو

 .لوط بموم هللا فعل كما بالحجارة، وٌتبع
 .تمدم كما عباس; ابن لول وهذا: للت

 .5ٔٓ٘/ٔٔ(:ص1٘2ٕٓالتجرٌد للمدوري) (5)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٓ٘/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .٘ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕٔ)
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 .(ٔ)ٌعنً: أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء" لال الثعلبً:" 
 .(ٕ)االستفهام معناه التوبٌخ، أي: تشتهونهم شهوة" لال المرطبً:" 
ٌخبر بذلن تعالى ذكره عن لوط أنه لال لمومه، توبًٌخا منه لهم على  لال الطبري:" 

فعلهم: إنكم، أٌها الموم، لتؤتون الرجال فً أدبارهم، شهوة منكم لذلن، من دون الذي أباحه هللا 
 .(ٖ)لكم وأحلاه من النساء"

« أتى المرأة»هنا من لوله « أتى»هذا بٌان لموله :}أتؤتون الفاحشة{، و :"لال أبو حٌان 
ؼشٌها، وهو استفهام على جهة التوبٌخ واإلنكار.. وال ذم أعظم منه ألنه وصؾ لهم بالبهٌمة 

 .(ٗ)وأنهم ال داعً لهم من جهة العمل كطلب النسل ونحوه"
در فً مولع الحال وفً التمٌٌد لوله تعالى }شهوة{ مفعول له أو مص لال أبو السعود:" 

بها وصفهم بالبهٌمة الصرفة وتنبٌه على أن العالل ٌنبؽً له أن ٌكون الداعً له إلى المباشرة 
طلب الولد وبماء النوع إللضاء الشهوة وٌجوز أن ٌكون المراد اإلنكار علٌهم وتمرٌعهم على 

تعالى }من دون النساء{، أي: اشتهابهم تلن الفعلة الخبٌثة المكروهة كما ٌنبىء عنه لوله 
 .(٘)متجاوزٌن النساء البلتً هن محل االشتهاء كما ٌنبىء عنه لوله تعالى هن أطهر لكم"

بهمزة واحدة « إنكم»، بالمد بؽٌر همز، ولرأ ابن كثٌر ونافع:«آٌنكم»ولرأ أبو عمرو:
 .(ٙ) مبؽٌر مد. ولرأ البالون بهمزتٌن بؽٌر مد، ومعنى ذلن كله واحد وهو االستفها

بل أنتم لوم متجاوزون  [، أي:"1ٔلوله تعالى:}َبْل أَْنتُْم لَْوٌم ُمْسِرفُوَن{ ]األعراؾ :  
 .(2)"لحدود هللا فً اإلسراؾ

 .(1)ٌعنً: الذنب العظٌم" لال مماتل:" 
 .(5)أي: متعدون من الحبلل إلى الحرام" لال أبو اللٌث:" 
 .(ٓٔ)الحبلل إلى الحرام"ٌعنً: " مشركون ]تبدلون[ لال الثعلبً:  

 .(ٔٔ)أي: مجاوزون حد األمر" لال السمعانً:" 
م هللا علٌكم، وتعصونه بفعلكم هذا" لال الطبري:"   .(ٕٔ)ٌمول: إنكم لموم تؤتون ما حرا
وهذا إسراؾ منكم وجهل ; ألنه وضع الشًء فً ؼٌر محله ; ولهذا لال  لال ابن كثٌر:" 

[ فؤرشدهم إلى نسابهم ، 2ٔلهم فً اآلٌة األخرى : } لَالََهُإالِء بََناتًِ إِْن كُْنتُْم فَاِعِلٌَن { ]الحجر : 
ْن َحّكٍ َوِإناَن لَتَْعلَُم َما نُِرٌُد { فاعتذروا إلٌه بؤنهم ال ٌشتهونهن، } لَالُوا َلمَْد َعِلْمَت َما لَنَا فًِ بََناتَِن مِ 

[، أي : لمد علمت أنه ال أَرَب لنا فً النساء ، وال إرادة ، وإنن لتعلم مرادنا من 25]هود : 
 أضٌافن.

وذكر المفسرون أن الرجال كانوا لد استؽنى بعضهم ببعض ، وكذلن نساإهم كن لد 
 .(ٖٔ)استؽنى بعضهن ببعض أًٌضا"

أضرب عن اإلنكار إلى اإلخبار عنهم بالحال التً توجب ارتكاب  لال الزمخشري:" 
المبابح وتدعوا إلى اتباع الشهوات، وهو أنهم لوم عادتهم اإلسراؾ وتجاوز الحدود فً كل 

                                                             
 .1ٕ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٕٙٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٕ)
 .1ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٓٓٔ/٘البحر المحٌط: (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (٘)
 .ٖٓ٘/ٔانظر: بحر العلوم: (ٙ)
 .ٓٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .ٖٓ٘/ٔبحر العلوم: (5)
 .1ٕ٘/ٗالكشؾ والبٌان: (ٓٔ)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٔٔ)
 .1ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .٘ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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شًء، فمن ثم أسرفوا فً باب لضاء الشهوة، حتى تجاوزوا المعتاد إلى ؼٌر المعتاد. ونحوه: 
 .(ٔ)["ٙٙٔالشعراء : }بَْل أَْنتُْم لَْوٌم َعاُدوَن{ ]

إضراب عن اإلنكار المذكور إلى اإلخبار بحالهم التً أفضتهم إلى  لال أبو السعود:" 
ارتكاب أمثالها وهً اعتٌاد اإلسراؾ فً كل شًء أو عن اإلنكار علٌها إلى الذم على جمٌع 

 .(ٕ)معاٌبهم أو عن محذوؾ، أي: ال عذر لكم فٌه بل أنتم لوم عادتم اإلسراؾ"
و"الشهوة":  وهً مصدر من لول المابل:َشَهٌُت هذا الشًء أشهاه شهوة، ومن ذلن لول  
 :(ٖ)الشاعر

ِت   وأَْشعََث ٌَْشَهى الناْوَم لُْلُت لَهُ: اْرتَِحْل!           إذَا َما النُُّجوُم أَْعَرَضْت َواْسبََطرا
تِ         فَمَاَم ٌَُجرُّ البُْرَد، لَْو أَنا نَْفَسهُ               ٌَْن! َخرا  .(ٗ)ٌَُماُل لَهُ: ُخْذَها بَِكفا

وهب بن منبه: "كان سدوم الذٌن فٌهم لوط لوم سوء لد استؽنوا، عن النساء لال  
 .(٘)بالرجال"
عن جامع بن شداد أبً صخرة، لال: "كانت اللوطٌة فً لوم لوط فً النساء لبل أن  

 .(ٙ)تكون فً الرجال بؤربعٌن سنة"
بن إسحاق: "كانت لهم ثمار ولرى لم ٌكن فً األرض مثلها فمصدهم الناس لال دمحم 

فآذوهم، فعرض لهم إبلٌس فً صورة شٌخ، فمال: إن فعلتم بهم كذا نجوتم، فؤبوا فلما ألح علٌهم 
الناس لصدوهم فؤصابوهم ؼلمانا صباحا، فؤخذوهم ولهروهم على أنفسهم فؤخبثوا واستحكم ذلن 

 .(2)فٌهم"
 .(1)"كانوا ال ٌنكحون إال الؽرباء"لال الحسن: 

ولال الكلبً: "إن أول من عمل عمل لوم لوط إبلٌس، ألن ببلدهم أخصبت فانتجعها أهل 
البلدان، أي: فتمثل لهم إبلٌس فً صورة شاب، ثم دعا إلى دبره، فنكح فً دبره، فؤمر هللا تعالى 

 .(5)السماء أن تحصبهم وأمر األرض أن تخسؾ بهم"
 الفوابد:
علٌه  -مولؾ المرآن من سٌدنا لوط علٌه السبلم، ذ جاء فً المرآن الكرٌم أنه ان بٌ -ٔ

حذّرهم من عالبة هذا الفعل الخبٌث والمرض الفتان، والمخالؾ لسنن الفطرة،  -السبلم
لكنهم لم ٌلتفتوا لموله ولم ٌؤبهوا له وولفوا منه مولؾ المعارض والمكابر والمستهزىء 

جة ألفعالهم المنكرة وعدم رجوعهم إلى طرٌك الحك والصواب بدعوة هللا ورسله. ونتٌ
 عالبهم هللا عمابًا شدًٌدا وخسؾ بهُم األرض لٌكونوا عبرة لمن ٌعتبر.

من  (ٓٔ)-علٌه السبلم  -ٌتفرغ من الفابدة السابمة بطبلن ما نسبته التوراة إلى سٌدنا لوط  -ٕ
األباطٌل والخرافات التوراتٌة، وهو برئ مما نسب إلٌه من سوء وافتراء إذ جاء فً 

 .حذّر ونصح فً لومه عن التراؾ هذه الفعلة –علٌه السبلم  -المرآن الكرٌم أنه 

                                                             
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕ)
 ،( شهى) اللسان فً األول البٌت ، 1ٗ٘/ٕٔلم أتعرؾ على لابله، والبٌتان من شواهد الطبري فً تفسٌره: (ٖ)

تْ : "اللسان ورواٌة  ".واْسبََكرا
. األدهان ترن من شعره وتفرق رأسه، فاؼبر السفر، علٌه طال السفر، فً رفٌمه ٌعنً ،"وأشعث: "ولوله

 ..مثلها ،"اسبكرت"و. مسبحها فً وأسرعت واستمامت امتدت ،"النحوم اسبطرت"و
 .1ٗ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ51أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .1ٔ٘ٔ/٘(:ص1ٙ52أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر البؽوي: (1)
 .ٕ٘٘/ٖتفسٌر البؽوي: (5)
 فً سكر وزنى بابنتٌه وحبلتا منه، كما هو مصرح فً التوراة -علٌه السبلم–لالوا لوال عظٌما، افتروا بؤنه  (ٓٔ)

 الذٌن الٌهود على هللا ولعنة الشنٌعة، الفعلة هذه من السبلم علٌه لوط هللا نبً وحاشا ،1ٖ-5ٔ:ٖٓ التكوٌن سفر
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 اإلسراؾ وعدم االعتدال فً األلوال واألفعال ٌتولد عنه كل شر وفساد. -ٖ
ظم لبحاً، لما ٌنتج عنها من عُمم من ابتلً بها أن محبة فاحشة اللواط هً أشد خطراً وأع -ٗ

من كل خٌر، ولربه من كل شر، وال ٌمال إن اللواط طرٌك لؤلفكار الخبٌثة إلى للب 
متعاطٌه فحسب، بل إن ؼاٌة األفكار الهدامة هً أن ٌكون المسلم بهذا المنحدر، فؤهل 

لك والحٌاء، هذا الفعل مجمع لكل فساد فكري وخلمً وسلوكً، لد جردوا من الخ
 وجندوا أنفسهم لنشر بذور الفساد.

 .(ٔ)ولال ملسو هيلع هللا ىلص: " إن أخوؾ ما أخاؾ على أمتً، عمل لوم لوط"
وما خاؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص على أمته من هذا الداء الخبٌث، إال ألنه مجمع للشر 

 والفساد، وال ٌستمر علٌه وٌستمربه إال من فسد للبه.
المٌم رحمه هللا: "ولكن الزنى واللواطة أؼلظ من ؼٌرها من النجاسات، لال ابن 

من جهة أنها تفسد الملب، وتضعؾ توحٌده جداً، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة 
 أكثرهم شركاً، فكلما كان الشرن فً العبد أؼلب، كانت هذه النجاسة والخبابث فٌه أكثر.

، كما لال تعالى عن ٌوسؾ الصدٌك: وكلما كان أعظم إخبلصاً، كان منها أبعد
 [.ٕٗ}َكذَِلَن ِلنَْصِرَؾ َعْنهُ السُّوَء َواْلفَْحَشاَء إِناهُ ِمْن ِعبَاِدنَا اْلُمْخَلِصٌَن{ ]ٌوسؾ:

فإن عشك الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، وال 
تٌم: التعبد، فٌصٌر العاشك سٌما إذا استولى على الملب، وتمكن منه صار تتٌماً، والت

عابداً للمعشوق، وكثٌراً ما ٌؽلب حبه وذكره والشوق إلٌه، والسعً فً مرضاته، وإٌثار 
محابه على حب هللا، وذكره والسعً فً مرضاته بل كثٌراً ما ٌذهب ذلن من للب 
ً بمعشوله من الصور، كما هو مشاهد، فٌصٌر المعشوق  العاشك بالكلٌة، فٌصٌر معلما

 له من دون هللا.هو إ

ولهذا كان العشك والشرن متبلزمٌن، وإنما حكى هللا سبحانه العشك عن 
المشركٌن من لوم لوط، وعن امرأة العزٌز، وكانت إذ ذان مشركة، فكلما لوي شرن 

 العبد بُلً بعشك الصور، وكلما لوي توحٌده صرؾ ذلن عنه ...
شتٌن، ولهما خاصٌة فً فلٌس فً الذنوب أفسد للملب والدٌن من هاتٌن الفاح

تبعٌد الملب من هللا، فإنهما من أعظم الخبابث، فإذا انصبػ الملب بهما بعد ممن هو 
طٌب، ال ٌصعد إلٌه إال طٌب، وكلما ازداد خبثاً ازداد من هللا بعداً ... ولما كانت هذه 

اِنً  ً للشرن فً كتاب هللا تعالى، لال هللا تعالى: }الزا ال ٌَْنِكُح إِالا حال الزنى كان لرٌنا
َم ذَِلَن َعلَى اْلُمْإِمِنٌَن{  انٌَِةُ ال ٌَْنِكُحَها إِالا َزاٍن أَْو ُمْشِرٌن َوُحّرِ َزانٌَِةً أَْو ُمْشِرَكًة َوالزا

 .(ٕ)[ "ٖ]النور:
إذا لامت فً الملب، فإن صاحبها ٌتهاوى  -حب الشهوات-فهذه العاطفة الفاسدة 

ٌن اإلنس والجن كٌفما أرادوا، وٌلبسون علٌه دٌنه.. ولد فً نوادي الفساد، وٌموده شٌاط
ٌستخدمونه ألؼراضهم فً نشر األفكار المنحرفة، والمبادئ الملحدة، فكم استخدموا 
النساء السالطات ومن تشبه بهن فً هذا الؽرض، وما ذان إال ألنهن حبابل الشٌطان، 

 ومعالل الفساد، فهن أعظم طعم استعمله المفسدون وألدمه.

                                                                                                                                                                               

ً  بالطهارة بوصفهم أهله برأ كما وجل عز هللا برأه ولد الفرٌة، هذه علٌه افتروا  َكانَ  َوَما: }تعالى هللا لال. أٌضا
ُرونَ  أُنَاسٌ  ِإناُهمْ  لَْرٌَتِكُمْ  ِمنْ  أَْخِرُجوهُمْ  َلالُوا أَنْ  إاِلا  لَْوِمهِ  َجَوابَ   الفرٌة هذه الٌهود افترى وإنما( . ٙ٘ النمل{ )ٌَتََطها

 مإاب أنجبت إحداهما لوط ابنتً أن زعموا حٌث والعمونٌٌن، المإابٌن أعدابهم من لوم فً ٌطعنوا أن أجل من
 .عمون بنً جد عمً بن واألخرى المإابٌٌن، جد

 كتاب فً الترمذي سنن هللا، عبد بن جابر مسند ،1ٕٖ/ٖ المسند وؼٌرهما، والترمذي أحمد اإلمام رواه(ٔ)
 المستدرن الذهبً، ووافمه" اإلسناد صحٌح:"ولال الحاكم ورواه ،5/ٖ 1ٕٗٔح اللوطً فً جاء ما باب الحدود،

ٗ/ٖ٘2. 
 .ٗٗ/1ٕ الصؽٌر الجامع صحٌح فً األلبانً وصححه

 .2ٓٔ ،ٙٓٔ المٌم البن.. اللهفان إؼاثة(ٕ)
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فإذا وجدت الفتنة وتٌسرت أسبابها وُدعً إلٌها، ووافمت فتنة فً الملب، كان 
التجاوب إلٌها سرٌعاً، بٌن ذلن ربنا بموله: }فَبل تَْخَضْعَن بِاْلمَْوِل فٌََْطَمَع الاِذي فًِ لَْلبِِه 

 [ .َٕٖمَرٌض َولُْلَن لَْوالً َمْعُروفاً{ ]األحزاب:
إال باإلٌمان باهلل، والعمل الصالح الذي ٌوجب  وال سبٌل إلى استبصال هذا الداء

 .(ٔ)والٌة هللا ورحمته، فٌخلص برحمته الملب من دابه
 

 المرآن
ُروَن ) ({ 1ٕ}َوَما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إِال  أَْن لَالُوا أَْخِرُجوهُْم ِمْن لَْرٌَتِكُْم إِن ُهْم أُنَاٌس ٌَتََطه 

 [1ٕ]األعراف : 

 التفسٌر:
جواب لوم لوط حٌن أنكر علٌهم فعلهم الشنٌع إال أن لال بعضهم لبعض: أخرجوا لوًطا وما كان 

 وأهله من ببلدكم، إنه ومن تبعه أناس ٌتنزهون عن إتٌان أدبار الرجال والنساء.
[، 1ٕ }َوَما َكاَن َجَواَب لَْوِمِه إِالا أَْن لَالُوا أَْخِرُجوهُْم ِمْن لَْرٌَتِكُْم{ ]األعراؾ :لوله تعالى: 

وما كان جواب لوم لوط حٌن أنكر علٌهم فعلهم الشنٌع إال أن لال بعضهم لبعض: أخرجوا  أي:"
 .(ٕ)"لوًطا وأهله من ببلدكم

ٌمول تعالى ذكره: وما كان جواب لوم لُوط للوط، إذ وباخهم على فعلهم  لال الطبري:" 
المبٌح، وركوبهم ما حرم هللا علٌهم من العمل الخبٌث، إال أن لال بعضهم لبعض: أخرجوا لوًطا 

 .(ٖ)وأهله"
ٌعنى: ما أجابوه بما ٌكون جوابا عما كلمهم به لوط علٌه السبلم، من  لال الزمخشري:" 

شة، وتعظٌم أمرها، ووسمهم بسمة اإلسراؾ الذي هو أصل الشر كله، ولكنهم جاءوا إنكار الفاح

بشًء آخر ال ٌتعلك بكبلمه ونصٌحته، من األمر بإخراجه ومن معه من المإمنٌن من لرٌتهم، 
 .(ٗ)ضجرا بهم وبما ٌسمعونهم من وعظهم ونصحهم"

ُروَن{ ]األعراؾ :لوله تعالى:  إنه ومن تبعه أناس ٌتنزهون  [، أي:"1ٕ }إِناُهْم أُنَاٌس ٌَتََطها
 .(٘)"عن إتٌان أدبار الرجال والنساء

ٌمول: إن لوًطا ومن تبعه أناس ٌتنزهون عما نفعله نحُن من إتٌان الرجال  لال الطبري:" 
 .(ٙ)فً األدبار"

 .(2)معناه: ٌتنزهون عن أدبار الرجال" لال السمعانً:" 
وهم بؽٌر ذَّم" لال لتادة:"  ٌْب، وذمُّ  .(1)عابوهم بؽٌر َع
 .(5)عن مجاهد: "}إنهم أناس ٌتطهرون{، لال: من أدبار الرجال وأدبار النساء" 
جون" ولال السدي:"   .(ٓٔ)ٌتحرا
 .(ٔٔ)من أعمالهم الخبٌثة التً كانوا ٌعملون إتٌانهم الرجال" لال ابن زٌد:" 
لولهم: }إنهم أناس ٌتطهرون{، سخرٌة بهم وبتطهرهم من الفواحش،  لال الزمخشري:" 

وافتخارا بما كانوا فٌه من المذارة، كما ٌمول الشطار من الفسمة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: 
                                                             

 .55ٖ/ٔ:الهدامة األفكار ضد اإلسبلمٌة األمة تحصٌن فً اإلٌمان أثرانظر:  (ٔ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .5ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٗ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٙٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٓ٘٘/ٕٔ(:ص1ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٓ٘٘/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٓ٘٘/ٕٔ(:ص1ٖ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓٔأخرجه ابن ابً حاتم) (ٔٔ)
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، وأرٌحونا من هذا المتزهد وأهله ومن ٌختص به من ذوٌه أو من (ٔ)أبعدوا عنا هذا المتمشؾ
 .(ٖ)"(ٕ)المإمنٌن
 الفوابد:
وتهدٌدهم  -علٌه السبلم-: تكذٌبهم نبً هللا لوط-علٌهم اللعنة-من أعظم خبابث لوم لوط أن -ٔ

 له باإلخراج من الوطن.
شهادة أعداء النبً لوط، له ولبناته بالطهر والعفاؾ ـ:}أَْخِرُجوهُْم ِمْن لَْرٌَتِكُْم إِناُهْم أُنَاٌس  -ٕ

ُروَن{ ]األعراؾ:  فة حول نبً [، وفٌه بطبلن افتراءات 1ٌَٕتََطها الٌهود فً التوراة المحرا
 .(ٗ)-علٌه السبلم-هللا لوط

 أن الكفر واإلجرام ٌحل رابطة األخوة والمرابة بٌن أصحابه والبراءة منه. -ٖ
الحذر من مشابهة لوم لوط فً عٌب البرءآء بؽٌر عٌب، أنهم عابوهم ومن الفوابد:  -ٗ

تبجٌل لهم فً الحمٌمة ومدح وثناء بالتطهر من الفاحشة ولٌس ذلن بعٌب آلل لوط وإنما 
علٌهم بالتخلك بخلك من أفضل األخبلق وأكرمها وأحسنها إلى هللا تعالى. لال هللا تعالى 

ِرٌن{ ]التوبة :  ّهِ ُ ٌُِحبُّ اْلُمطا  [.1ٓٔ:}َوَّللاا
 

 المرآن
ٌْنَاهُ َوأَْهلَهُ إاِل  اْمَرأَتَهُ َكانَْت ِمَن اْلغَابِِرٌَن )  [1ٖاألعراف : ({ ]1ٖ}فَؤَْنَج

 التفسٌر:
فؤنجى هللا لوًطا وأهله من العذاب حٌث أمره بمؽادرة ذلن البلد، إال امرأته، فإنها كانت من 

 الهالكٌن البالٌن فً عذاب هللا.
نَاهُ َوأَْهلَهُ إِالا اْمَرأَتَهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ أنجٌناه من العذاب الذي  [، أي:"1ٖ}فَؤَْنَج

 .(٘)"أهله المإمنٌن إال امرأته فلم تنجحّل بمومه و
أي: فؤنجٌناه وأهل بٌته الذٌن آمنوا معه، ولذلن استثنى منهم امرأته  لال صاحب المنار:" 

 .(ٙ)فإنها لم تإمن به، بل خانته بوالٌة لومه الكافرٌن الفاسمٌن علٌه"
على ما ٌؤتون ٌمول تعالى ذكره: فلما أبى لوم لوط مع توبٌخ لوط إٌاهم »لال الطبري: 

من الفاحشة، وإببلؼه إٌاهم رسالة ربه بتحرٌم ذلن علٌهم إال التمادي فً ؼٌّهم، أنجٌنا لوًطا 
 .(2)وأهله المإمنٌن به، إال امرأته، فإنها كانت للوط خابنة، وباهلل كافرة"

ٌمول تعالى : فؤنجٌنا لوًطا وأهله ، ولم ٌإمن به أحد منهم سوى أهل  لال ابن كثٌر:" 
ٌٍْت ِمَن بٌت ٌَْر بَ ه فمط ، كما لال تعالى: } فَؤَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فٌَِها ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن * فََما َوَجْدَنا فٌَِها َؼ

[ إال امرأته فإنها لم تإمن به ، بل كانت على دٌن لومها ، ٖٙ،  ٖ٘اْلُمْسِلِمٌَن { ]الذرٌات : 
ٌَْمدم علٌه من ضٌ فانه بإشارات بٌنها وبٌنهم ; ولهذا لما أمر لوط ، تمالبهم علٌه وتُْعلمهم بمن 

علٌه السبلم ، أن ٌُْسري بؤهله أمر أال ٌعلم امرأته وال ٌخرجها من البلد. ومنهم من ٌمول : بل 
اتبعتهم ، فلما جاء العذاُب التفتت هً فؤصابها ما أصابهم. واألظهر أنها لم تخرج من البلد ، وال 

 .(1)أعلمها لوط ، بل بمٌت معهم"

                                                             
 من التؽٌر وهو: المشؾ من وبالمرلع، بالموت ٌتبلػ الذي هو: المنمشؾ «المتمشؾ هذا عنا أبعدوا» وله(ٔ)

 .الفمر أو الشمس
 .وامرأته ألاربه ٌعنى «المإمنٌن من أو ذوٌه من» لوله(ٕ)
 .ٕٙٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
لم أجرأ على  -علٌه السبلم-، ولعظم افترابهم على نبً هللا لوط1ٖ-ٖٓ: 5ٔ التكوٌن سفر: المدٌم العهدانظر:  (ٗ)

 .المحرؾ هناعلى تدوٌن النص 
 .ٕٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .1٘ٗ/1تفسٌر المنار: (ٙ)
 .ٔ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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فإنها كانت من الهالكٌن البالٌن  [، أي:"1ٖ}َكاَنْت ِمَن اْلؽَابِِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فً عذاب هللا

 .(ٕ)لال مماتل:" ٌعنً: من البالٌن فً العذاب" 
 .(ٖ)لال الزجاج:" أي: من البالٌن فً الموضع الذي عذبوا فٌه" 
 . (ٗ)الهبلن فٌمن أهلكوا" لال أبو اللٌث:" ٌعنً: من البالٌن فً 

/سورة  2ٔٔأخرج الطبري عن لتادة: "}إِال َعُجوًزا فًِ اْلؽَابِِرٌَن{ ]سورةالشعراء: 
 .(٘)[ ، فً عذاب هللا"ٖ٘ٔالصافات: 

 .(ٙ)فً البالٌن فً عذاب هللا"{، لال: فً الؽابرٌنواخرج ابن ابً حاتم عن لتادة:"}
فكانت من جماعة الؽابرٌن أي الهالكٌن، أو البالٌن الذٌن نزل بهم  لال صاحب المنار:" 

 .(2)العذاب فً الدنٌا وٌلٌه عذاب اآلخرة"
ٌمول: من البالٌن، ولٌل: }من الؽابرٌن{، ولم ٌمل:" الؽابرات"، ألنه أرٌد  »لال الطبري: 

 ن".أنها ممن بمً مع الرجال،  فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال لٌل:"من الؽابرٌ
 :(1)والفعل منه:"ؼبََر ٌَْؽبُُر ؼُبُوًرا، وَؼْبًرا"، وذلن إذا بمً، كما لال األعشى

َمِن الؽَابِِر   َعضا بَِما أَْبَمى الَمَواِسً لَهُ              ِمْن أََمٍة فًِ الزا
 : (5)وكما لال اآلخر

ٌِْفِه                فَؤَذَلاها ِلَبنًِ أَبَاَن الؽَابِرِ َوأَبًِ الاِذي فَتََح البِبلَد بِِس
 .(ٓٔ)«ٌعنً: البالً

                                                             
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕ)
 .ٖٖ٘/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٓ٘/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٖ٘٘/ٕٔ(:ص1ٖ5ٗٔتفسٌر الطبري) (٘)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٖٓتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٙ)
 .1٘ٗ/1تفسٌر المنار: (2)
 أسلفت كما عامًرا، ومدح علممة، بها هجا التً لصٌدته من ،5ٕٔ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن مجاز ،ٙٓٔ: دٌوانه(1)

 أبو لال الدٌوان، فً ما وأثبت ،"أمه من"المرآن ومجاز المطبوعة وفً المصٌدة، من مضت أبٌات تخرٌج فً
ٌْنَ  لَدْ  َوكُنا : لال أنه ترى أال. البالً أي الؽابر، الزمن من فبمً مضى، فٌما ٌختن لم: "البٌت بعد عبٌدة،  ِمْنَها أَْبمَ

ًَ  الَمبللًِ ِعْندَ ...  أَذًى  الشاافِر َواِف
 .لبٌح علممة ألم هجاء وهو

 وأبوه عزًٌزا، شرٌفًا ٌزٌد وكان ،٘٘: ٔ األدب خزانة، انظر: الثمفً العاص أبً بن الحكم بن زٌدالبٌت ل (5)
 أبً بن عثمان عمه وكذلن وؼٌرها، فارس فً الكثٌرة الفتوح أصحاب أحد الثمفً، العاصً أبً بن الحكم

: الحجاج له لال عهده، ٌؤخذ جاء فلما فارس، فواله الثمفً، ٌوسؾ بن الحجاج فدعاه هللا، رسول صاحب العاص
 فَتَحَ  الاِذي َوأَِبً: ٌمول فٌها، ٌفخر لصٌدة فؤنشده له، مدًٌحا ٌنشده أن أراد وإنما شعرن، بعض أنشدنً ٌزٌد، ٌا

ٌِْفه الببِلدَ   الؽَاِبرِ  أَبَانَ  ِلبَنًِ فَؤَذلاَها...  بَِس
 الَكاِسرِ  كالعُمَابِ  تَْخِفكُ  بٌضاءَ ...  راٌةً  ِكْسَرى اْبنَ  َسلَبَ  الاِذي َوأَبًِ
ٌْرَ  َفَخْرتُ  فََخْرتُ  ِوإذَا  الفَاِخرِ  فََخارَ  بِهِ  أَُدقُّ  فَْخًرا...  ُمَكذاب َؼ

 وٌمول العهد، منه ٌرتجع وراءه حاجبه الحجاج فؤرسل. ٌودعه أن ؼٌر من ٌزٌد وخرج مؽضًبا، الحجاج فنهض
ي َوِرثْتُ : له لل: ٌزٌد فمال هذا؟ أم أبون ورثن ما لن، خٌر أٌهما: له  أْعنًُزا َجدان َوَوِرثْتَ ...  َوفَعَالَهُ  َمْجَدهُ  َجّدِ

 بالطابؾِ 
 .خاصته من وجعله إلٌه فضمه للعهد، ولً وهو الملن عبد بن بسلٌمان ولحك سار ثم

 فإن ورهطه، عشٌرته ٌعنً فإنه ،"أبان لبنً"جعفر رواٌة وأما ،"الؽابر الزمان لبنً: "الخزانة صاحب وروى
 ".الثمفً ٌسار بن أبان بن همام بن هللا عبد بن دهمان عبد بن بشر بن العاص أبو"هو جده

. الهجرة من ٖٕ سنة وإصطخر فارس، فتح فً الحكم أباه ٌعنً ،"راٌة كسرى ابن سلب الذي وأبً"ولوله
 (.5ٖٗ ،5ٖٖ: البلدان وفتوح/ ٙ: ٘ الطبري تارٌخ انظر)
. 
 .ٔ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
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أي: كانت لد ؼبرت من كبرها فى الؽابرٌن، فى البالٌن حتى هرموا  ولال أبو عبٌدة:" 
وهرمت، وهى لد أهلكت مع لومها فلم تؽبر بعدهم فتبمى، ولكنها كانت لبل ذلن من 

 .(ٔ)الؽابرٌن"
، من لولهم: لد ؼبر عنا فبلن (ٕ)ة. حكاه الزجاجمن الؽابرٌن فً النجا ولٌل معناه:" 

 :(ٖ)زماناً إذا ؼاب ، لال الشاعر
 أَفَبَْعَدنَا أو بَْعَدهُْم             ٌُْرَجى ِلؽَاِبِرنَا اْلفَبلَحُ 

لما ولج رسل هللا على لوط ظن أنهم ضٌفان، لال:  عن سعٌد بن جبٌر، لال ابن عباس:" 
ِه{ ٌْ ، فمال: (ٗ)فؤخرج بناته بالطرٌك وجعل ضٌفانه بٌنه وبٌن بناته، لال: }َوَجاَءهُ لَْوُمهُ ٌُْهَرعُوَن إِلَ

لٌه ، لال: فالتفت إ(ٙ)إلى لوله: }أَْو آِوي إِلَى ُرْكٍن َشِدٌد{ (٘)فمال: }َهُإاَلِء بََناتًِ هُنا أَْطَهُر لَكُم{
ٌَْن{ ، لال: فلما دنوا طمس أعٌنهم فانطلموا (2)جبرٌل، فمال: ال تخؾ }ِإناا ُرسُُل َربَِّن لَْن ٌَِصلُوا إِلَ

عمٌا ٌركب بعضهم بعضا، حتى خرجوا إلى الذٌن بالباب، فمالوا: جبناكم من عند أسحر الناس 
فكان فً جوؾ اللٌل، طمست أبصارنا، لال: فانطلموا ٌركب بعضكم بعضا حتى دخلوا المدٌنة. 

فرفعت حتى إنهم لٌسمعون صوت الطٌر فً جو السماء، ثم للبت علٌهم فمن أصابته االبتفاكة 
أهلكته، لال: ومن خرج منها اتبعه حجر حٌث كان فمتله. لال: وخرج لوط منها ببناته وهن 

، «الربة»عٌن ثبلث، فلما بلػ مكانا من الشام ماتت الكبرى فدفنها، فخرج عندها عٌن ٌمال لها 
، لال: ثم انطلك حتى إذا بلػ مكانا آخر ماتت الصؽرى، «ربثا»لال: سمعت ابن عباس ٌمول: 

، لال: «رؼرثا»، لال: سمعت ابن عباس ٌمول: «الزؼرٌة»فدفنها، فخرج عندها عٌن ٌمال لها 
 .(1)ولم ٌبك ؼٌر الوسطى"

 الفوابد:
جلا وعبل كرم األنبٌاء أن تخونهم ما خانت زوجة نبً لط; ألن هللا من الفوابد: أنه  -ٔ

أزواجهم فً فرشهم، فخٌانة زوجة لوط وزوجة نوح فً دٌنهما ودعوتهما، فاتبعتا الموم 
 الكافرٌن.

 فمد ابتلى هذان النبٌان بزوجتٌن فاسدتٌن ذكرهما هللا لنا مثبلً فً كتابه العزٌز.
على أضٌافه، أي:  كانت تدل -علٌه السبلم–من فوابد اآلٌة الكرٌمة أن زوجة لوط  -ٕ

ً أن تكون  تدعوا لومها إلى أضٌافه لٌفعلوا بهم الفاحشة، فكان هذا ذنبها، وٌمكن أٌضا
 كافرة فً الباطن ولذلن لال هللا: }إال امرأته كانت من الؽابرٌن{ .

ً بٌن  -علٌه السبلم-ٌستفاد من االنصوص المرآنٌة التً تناولت لصة لوط -ٖ أن هنان فرلا
 وأن اإلٌمان أعم من اإلسبلم. اإلٌمان واإلسبلم،

لال تعالى: }فَؤَْخَرْجنَا َمْن َكاَن فٌَِها ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن{  -علٌه السبلم-ففً لصة لوط
[ أي: لوط وبناته، فهم الذٌن آمنوا باهلل جل وعبل واستسلموا له ظاهراً ٖ٘]الذارٌات:

ٌٍْت ِمَن وباطناً، وهم المإمنون الخلص، ولال فً آٌة ثانٌة: }فََما وَ  ٌَْر بَ َجْدنَا فٌَِها َؼ
[، فخرجت زوجة لوط علٌه السبلم من اآلٌة األولى; ألنها لم ٖٙاْلُمْسِلِمٌَن{ ]الذارٌات:

تكن من المإمنٌن الخلص كلوط وبناته، وناسب دخولها فً اآلٌة الثانٌة من حٌث 
هذا ٌتضح جلٌاً الظاهر; ألن الممصود باإلسبلم فٌها الشعابر واألعمال الظاهرة فمط، وب

                                                             
 .1ٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: معانً المرآن: (ٕ)
 .ٗٗ/ٗالبٌت منسوب لطرفة فً الكت والعٌون: (ٖ)
 .[21]هود : (ٗ)
 .[21]هود : (٘)
 .[1ٓ]هود : (ٙ)
 .[1ٔ]هود : (2)
 .5ٔ٘ٔ-1ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
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أن هنان فرلاً بٌن اإلسبلم واإلٌمان ولٌس كما لال اإلمام البخاري وؼٌره من أهل العلم 
 رحمهم هللا تعالى.

 
 المرآن

ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن ) ٌِْهْم َمَطًرا فَاْنظُْر َك  [1ٗ({ ]األعراف : 1ٗ}َوأَْمَطْرنَا َعلَ
 التفسٌر:

لوم لوط بؤن أنزل علٌهم مطًرا من الحجارة، وللب ببلدهم، فجعل عالٌها  وعذاب هللا الكفار من
 كٌؾ صارت عالبة الذٌن اجترإوا على معاصً هللا وكذبوا رسله. -أٌها الرسول-سافلها، فانظر 

ٌِْهْم َمَطًرا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وعذاب هللا الكفار من لوم  [، أي:"1ٗ}َوأَْمَطْرَنا َعلَ
 .(ٔ)"زل علٌهم مطًرا من الحجارةلوط بؤن أن

ٌمول تعالى ذكره: وأمطرنا على لوم لوط الذٌن كذبوا لوًطا ولم ٌإمنوا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)به، مطًرا من حجارة من سّجٌل أهلكناهم به"

لال أبو اللٌث:" ٌعنً: الحجارة، وٌمال: أمطر بالعذاب ومطر بالرحمة. وٌمال: أمطر  
 . (ٖ)ومطر بمعنى واحد"

لال ابن أبً زمنٌن:" ٌعنً: الحجارة التً رمً بها من كان خارجا من المدٌنة فً  
 .(ٗ)حوابجهم وأسفارهم"

 .(٘)أي: حجارة حارة شدٌدة، من سجٌل، وجعل هللا عالٌها سافلها" لال السعدي:" 
أي: أرسلنا علٌهم مطرا عجٌبا أمره، وهو الحجارة التً رجموا  لال صاحب المنار:" 

 .(ٙ)بها"
اإلمطار حمٌمة فى المطر مجاز فٌما ٌشبهه فى الكثرة من خٌر وشر مما  لال المراؼً: 

ٌجىء من السماء أو من األرض أي وأرسلنا علٌهم مطرا عجٌبا أمره وهو الحجارة التً رجموا 
 بها، وجاء فى سورتى هود والحجر إنها حجارة من سجٌل مسومة أي معلمة ببٌاض فى حمرة.

ار الحجارة علٌهم إرسال إعصار من الرٌح حمل تلن الحجارة ولد ٌكون سبب إمط
وألماها علٌهم، أو أن تلن الحجارة من بعض النجوم المحطمة التً ٌسمٌها علماء الفلن الحجارة 
النٌزكٌة وهى بماٌا كوكب محطم تجذبه األرض إلٌها إذا صار بالمرب منها، وهى تحترق ؼالبا 

التً ترى باللٌل، فإذا سلم منها شىء من االحتراق من سرعة الجذب وشدته، وهى الشهب 
ووصل إلى األرض ساخ فٌها وكان لسموطه صوت شدٌد، ولد وجد الناس بعض هذه الحجارة 

 .(2)ووضعوها فى دور اآلثار"
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْجِرِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أٌها -فانظر  [، أي:"1ٗ}فَاْنظُْر َك
 .(1)"صارت عالبة الذٌن اجترإوا على معاصً هللا وكذبوا رسله كٌؾ -الرسول
 .(5)لال أبو اللٌث:" أي: كٌؾ كان آخر أمرهم" 
  .(ٓٔ)الهبلن والخزي الدابم" لال السعدي:" 
 . (ٔٔ)لال مماتل:" ٌعنً: لوم لوط كان عالبتهم الخسؾ والحصب بالحجارة" 

                                                             
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٔبحر العلوم: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٕتفسٌر ابن أبً زمنٌن: (ٗ)
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (٘)
 .1٘ٗ/1تفسٌر المنار: (ٙ)
 .ٕٙٓ/1تفسٌر المراؼً: (2)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٓ٘/ٔبحر العلوم: (5)
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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كٌؾ كان عالبة من تجهرم على معاصً هللا  -ٌا دمحم  -أي : انظر  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٔ)وكذّب رسله"

ٌمول جل ثناإه: فانظر، ٌا دمحم، إلى عالبة هإالء الذٌن كذبوا هللا ورسوله  لال الطبري:" 
ًَ هللا، وركبوا الفواحش، واستحلوا ما حرم هللا من أدبار الرجال،  من لوم لوط، فاجترموا معاص
كٌؾ كانت؟ وإلى أي شًء صارت؟ هل كانت إال البوار والهبلن؟ فإن ذلن أو نظٌَره من 

 .(ٕ)كذابن واستكبر عن اإلٌمان باهلل وتصدٌمن إن لم ٌتوبوا، من لومن"العموبة، عالبةُ من 
فؤدخل مٌكابٌل وهو صاحب العذاب جناحه حتى بلػ أسفل األرض،  لال وهب بن منبه:" 

ثم حمل لراهم فملبها علٌهم، ونزلت حجارة من السماء فتبعث من لم ٌكن منهم فً المرٌة حٌث 
 .(ٖ)ا لوط وأهله إال امرأته"كانوا، فؤهلكهم هللا عز وجل ونج

 الفوابد:
لال بعضهم:  للبت بٌان العالبة الوخٌمة لموم لوط بسبب فعلهم الشنٌع، لال الماترٌدي:" -ٔ

لرٌة لوط، وجعل عالٌها سافلها على ما ذكر فً اآلٌة )فجعلنا عالٌها سافلها(، ثم أمطر 
 على من كان ؼاب منهم الحجارة.

 فؤمطرت على أهلها كالمطر.ولال بعضهم: للبت المرٌة 
ولال آخرون: للبت األرض وأمطر علٌها حجارة من سجٌل تسوى األرض، أو كبلم 

 .(ٗ)نحو هذا"
 استبط بعض العلماء حّد اللواط من هذه اآلٌة. -ٕ

ذهب اإلمام أبو حنٌفة ، رحمه هللا ، إلى أن البلبط ٌلمى من  »لال ابن كثٌر:
 لوط. شاهك ، وٌتبع بالحجارة كما فعل بموم

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه ٌرجم سواء كان محصنًا أو ؼٌر محصن. 

وهو أحد لولً الشافعً ، رحمه هللا ، والحجة ما رواه اإلمام أحمد ، وأبو داود ، 
والترمذي ، وابن ماجه ، من حدٌث الدراوردي ، عن عمرو بن أبً َعْمرو  عن 

 : "من وجدتموه ٌعمل عمل لوم لوط ، عكرمة ، عن ابن عباس لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(٘)فالتلوا الفاعل والمفعول به" 

ولال آخرون : هو كالزانً ، فإن كان محصًنا رجم ، وإن لم ٌكن محصنًا جلد 
 مابة جلدة. وهو المول اآلخر للشافعً.

وأما إتٌان النساء فً األدبار ، فهو اللوطٌة الصؽرى ، وهو حرام بإجماع 
اء ، إال لوال واحدا شاذًا لبعض السلؾ ، ولد ورد فً النهً عنه أحادٌث كثٌرة عن العلم

 .(ٙ)«رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 

 المرآن
ٌُْرهُ لَْد َجاَءتْكُْم بٌَِّ  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َغ ٌْبًا لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا ّللا  َربُِّكْم نَةٌ ِمْن }َوإِلَى َمْدٌََن أََخاهُْم شُعَ

ٌَْل َواْلِمٌَزاَن َواَل تَْبَخسُوا الن اَس أَْشٌَاَءهُْم َواَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض بَْعَد إِْصاَلِحَها ذَِلكُْم  فَؤَْوفُوا اْلكَ
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم ُمْإِمنٌَِن )  [1٘({ ]األعراف : 1َ٘خ

 التفسٌر:

                                                             
 .ٙٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .5ٓٗ/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: (ٗ)
( وسنن ابن ماجة برلم ٘٘ٗٔ( وسنن الترمذي برلم )ٕٙٗٗ( وسنن أبً داود برلم )ٖٓٓ/ٔالمسند )(٘)
(ٕ٘ٙٔ). 
 .ٙٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
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علٌه السبلم، فمال لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده ال  أخاهم شعًٌبا« مدٌن»ولمد أرسلنا إلى لبٌلة 
شرٌن له; لٌس لكم ِمن إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل فؤخلصوا له العبادة، لد جاءكم برهان 
من ربكم على ِصْدق ما أدعوكم إلٌه، فؤدوا للناس حمولهم بإٌفاء الكٌل، المٌزان، وال تنمصوهم 

بعد إصبلحها بشرابع األنبٌاء  -بالكفر والظلم-األرض  حمولهم فتظلموهم، وال تفسدوا فً
ًا فٌما  السابمٌن علٌهم السبلم. ذلن الذي دعوتكم إلٌه خٌر لكم فً دنٌاكم وأخراكم، إن كنتم مصدل

 دعوتكم إلٌه، عاملٌن بشرع هللا.
ٌْبًا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ا إلى لبٌلة ولمد أرسلن [، أي:"1٘}َوإِلَى َمْدٌََن أََخاهُْم شُعَ

 .(ٔ)"أخاهم شعٌبًا علٌه السبلم« مدٌن»
ٌمول تعالى ذكره: وأرسلنا إلى ولد مدٌن، و}مدٌن{، هم ولُده مدٌان بن  لال الطبري:"  

فإن كان األمر كما لال: فـ"مدٌن"، لبٌلة ، حدثنا ..عن ابن إسحاق إبراهٌم خلٌل الرحمن فٌما
 َكتمٌم.

الذي ذكر هللا أنه أرسله إلٌهم، من ولد مدٌن هذا، وزعم أًٌضا ابن إسحاق: أن شعًٌبا 
فتؤوٌل الكبلم على ما لاله "، وأنه"شعٌب بن مٌكٌل بن ٌشجر"، لال: واسمه بالسرٌانٌة،"بثرون

ابن إسحاق: ولمد أرسلنا إلى ولد مدٌن، أخاهم شعٌب بن مٌكٌل، ٌدعوهم إلى طاعة هللا، 
 .(ٕ)" لفساد، والصّدِ عن سبٌلهواالنتهاء إلى أمره، وترن السعً فً األرض با

إن هللا تبارن وتعالى بعث شعٌبا إلى مدٌن، وإلى أصحاب األٌكة، واألٌكة  لال السدي:"
 .(ٖ)هً الؽٌضة من الشجر"
على المبٌلة ، وعلى المدٌنة ، وهً التً بمرب "َمعَان" « مدٌن»تطلك  لال ابن كثٌر:"

ةً ِمَن النااِس ٌَْسمُوَن { من طرٌك الحجاز ، لال هللا تعالى : } َولَما  ٌِْه أُما ا َوَرَد َماَء َمْدٌََن َوَجَد َعلَ
 .(ٗ)[ وهم أصحاب األٌكة"ٖٕ]المصص : 

ٌُْرهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  َ َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه َؼ فمال  [، أي:"1٘}لَاَل ٌَا لَْوِم اْعبُُدوا َّللاا
لهم: ٌا لوم اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له; لٌس لكم ِمن إله ٌستحك العبادة ؼٌره جل وعبل 

 .(٘)"فؤخلصوا له العبادة
 .(ٙ)هذه دعوة الرسل كلهم" لال ابن كثٌر:"

 .(2)ٌعنً: وحدوا هللا، لٌس لكم رب ؼٌره" لال مماتل:" 
فمال لهم شعٌب: ٌا لوم، اعبدوا هللا وحده ال شرٌن له، ما لكم من إله  لال الطبري:" 

 .(1)ٌستوجب علٌكم العبادة ؼٌر اإلله الذي خلمكم، وبٌده نفعكم وضركم"
لد جاءكم برهان من  [، أي:"1٘}لَْد َجاَءتْكُْم بٌَِّنَةٌ ِمْن َربِّكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"هربكم على ِصْدق ما أدعوكم إلٌ
 .(ٓٔ)ٌعنً: بٌان من ربكم" لال مماتل:" 

 .(ٔٔ)أي : لد ألام هللا الحجج والبٌنات على صدق ما جبتكم به " لال ابن كثٌر:"
ٌمول: لد جاءتكم عبلمة وحجة من هللا بحمٌمة ما ألول، وصدق ما  لال الطبري:" 

 .(ٔ)أدعوكم إلٌه"
                                                             

 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 ، ولال حدثنً به عن ابن إسحاق..ٗ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (2)
 .٘٘٘-ٗ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)



ٕٗٗ 
 

ٌَْل َواْلِمٌَزاَن{لوله تعالى:  فؤدوا للناس حمولهم بإٌفاء  [، أي:"1٘]األعراؾ :  }فَؤَْوفُوا اْلَك
 .(ٕ)"الكٌل، المٌزان

ٌمول: أتموا للناس حمولهم بالكٌل الذي تكٌلون به، وبالوزن الذي تزنون  لال الطبري:" 
 .(ٖ)به"

 .(ٗ)وعظهم فً معاملتهم الناس بؤن ٌوفوا المكٌال والمٌزان" لال ابن كثٌر:"
إن هللا بعث شعٌبا إلى مدٌن فكانوا مع كفرهم ٌبخسون الكٌل والوزن،  لال السدي:" 

فدعاهم فكذبوه، فمال لهم ما ذكر هللا فً المرآن، وما ردوا علٌه فلما عتوا وكذبوا سؤلوه 
 .(٘)العذاب"
خلؾ بن حوشب: "هلن لوم شعٌب من شعٌرة إلى شعٌرة، كانوا ٌؤخذون بالرزٌنة، لال  

 .(ٙ)وٌعطون بالخفٌفة"
وال تنمصوهم حمولهم  [، أي:"1٘}َواَل تَْبَخسُوا النااَس أَْشٌَاَءهُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"فتظلموهم
 .(ٓٔ)ال تظلموا الناس أشٌاءهم" :"(5)والسدي (1)لال لتادة 
 .(ٔٔ)ال تنمصوهم لسموا له شٌبا وتعطٌه ؼٌر ذلن" لال ابن زٌد:" 
 .(ٕٔ)ٌعنً: ال تنمصوا الناس حمولهم فً نمصان الكٌل والمٌزان" لال مماتل:" 
 .(ٖٔ)ٌمول: وال تظلموا الناس حمولهم، وال تنمصوهم إٌاها" لال الطبري:" 

أي : ال ٌخونوا الناس فً أموالهم وٌؤخذوها على وجه البخس ، وهو  لال ابن كثٌر:"
ِفٌَن *  الاِذٌَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى  نمص المكٌال والمٌزان خْفٌة وتدلًٌسا ، كما لال تعالى : ٌٌْل ِلْلُمَطّفِ } َو

ٌَْوٍم َعِظٌٍم النااِس ٌَْستَْوفُوَن * َوإِذَا َكالُوهُْم أَْو َوَزنُوهُْم ٌُْخِسُروَن * أاَل ٌَظُنُّ أُوَلبَِن أَناُهْم َمْبعُوثُوَن * لِ 
[ وهذا تهدٌد شدٌد ، ووعٌد أكٌد ، نسؤل هللا ٙ - ٔطففٌن : ٌَْوَم ٌَمُوُم النااُس  ِلَرّبِ اْلعَالَِمٌَن { ]الم

 .(ٗٔ)العافٌة منه"
وال تفسدوا  [، أي:"1٘}َواَل تُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض بَْعَد إِْصبَلِحَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘ٔ)"بعد إصبلحها بشرابع األنبٌاء السابمٌن علٌهم السبلم -بالكفر والظلم-فً األرض 
 .(ٙٔ)فإن المعاصً فساد المعٌشة وهبلن أهلها" مماتل:"لال  
ٌمول: وال تعملوا فً أرض هللا بمعاصٌه، وما كنتم تعملونه لبل أن ٌبعث  لال الطبري:" 

هللا إلٌكم نبٌه، من عبادة ؼٌر هللا، واإلشران به، وبخس الناس فً الكٌل والوزن، بعد أن لد 

                                                                                                                                                                               
 .٘٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .5ٔ٘ٔ/٘(:ص12ٓ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘٘٘/ٕٔ(:ص1ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .٘٘٘/ٕٔ(:ص1ٗٔٗٔأخرجه الطبري) (5)
(ٔٓ) . 
 .ٕٓ٘ٔ/٘(:ص12ٓ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٕٔ)
 .٘٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
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بلم فٌكم، ٌنهاكم عما ال ٌحل لكم، وما ٌكرهه هللا أصلح هللا األرض بابتعاث النبً علٌه الس
 .(ٔ)لكم"

لد أحللت حبللً وحرمت  {"وال تفسدوا فً األرض بعد إصبلحها عن أبً سنان:} 
 .(ٕ)حرامً وحددت حدودي فبل تؽٌروها"

سنٌد بن داود، لال: "لٌل ألبً بكر ابن عٌاش ما لوله فً كتابه: }وال تفسدوا فً عن  
إصبلحها{، فمال أبو بكر: إن هللا عز وجل بعث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل األرض وهم فً األرض بعد 

فساد فؤصلحهم هللا بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فمن دعً إلى خبلؾ ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فهو من المفسدٌن فً 
 .(ٖ)األرض"
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُ لوله تعالى:  ذلن الذي دعوتكم  [، أي:"1ْ٘نتُْم ُمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ : }ذَِلكُْم َخ

ًا فٌما دعوتكم إلٌه، عاملٌن بشرع هللا  .(ٗ)"إلٌه خٌر لكم فً دنٌاكم وأخراكم، إن كنتم مصدل
ٌمول وفاء الكٌل والمٌزان خٌر لكم من النمصان، إن كنتم آمنتم كان فً  لال مماتل:" 

 .(٘)لمٌزان فً الدنٌا"اآلخرة خٌر لكم من نمصان الكٌل وا
ٌمول: هذا الذي ذكرت لكم وأمرتكم به، من إخبلص العبادة هلل وحده ال  لال الطبري:" 

شرٌن له، وإٌفاء الناس حمولهم من الكٌل والوزن، وترن الفساد فً األرض، خٌٌر لكم فً عاجل 
ًا فٌما ألول لك ي إلٌكم عن هللا دنٌاكم وآجل آخرتكم عند هللا ٌوم المٌامة،  إن كنتم مصدل م، وأإّدِ

 .(ٙ)من أمره ونهٌه"
 الفوابد:
 دعوة الرسل واحدة فً باب العمٌدة إذ كلها تموم على أساس التوحٌد والطاعة. -ٔ
حرمة التطفٌؾ فً الكٌل والمٌزان، وبخس الناس أشٌاءهم، وٌدخل فً ذلن الصناعات  -ٕ

 وحرؾ المهن وما إلى ذلن.

السٌما الببلد التً طهرها هللا باإلسبلم وأصلحها حرمة الفساد فً األرض بالمعاصً  -ٖ
 بشرابعه.

 حرمة التلصص ولطع الطرق وتخوٌؾ المارة. -ٗ
 المرآن

ِ َمْن آَمَن بِِه َوتَْبغُونََها ِعَوًجا َواْذكُ  ُروا }َواَل تَْمعُُدوا بِكُّلِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل ّللا 
ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْفِسِدٌَن )إِْذ كُْنتُْم لَِلٌاًل فَ   [1ٙ({ ]األعراف : 1َٙكث َركُْم َواْنظُُروا َك

 التفسٌر:
وال تمعدوا بكل طرٌك تتوعدون الناس بالمتل، إن لم ٌعطوكم أموالهم، وتصدُّون عن سبٌل هللا 

وتمٌلونها الموٌم من صداق به عز وجل، وعمل صالًحا، وتبؽون سبٌل هللا أن تكون معوجة، 
اتباًعا ألهوابكم، وتنفِّرون الناس عن اتباعها. واذكروا نعمة هللا تعالى علٌكم إذ كان عددكم للٌبل 
فكثاركم، فؤصبحتم ألوٌاء عزٌزٌن، وانظروا كٌؾ كان عالبة المفسدٌن فً األرض، وما حلا بهم 

 من الهبلن والدمار؟
وال تمعدوا بكل  [، أي:"1ٙتُوِعُدوَن{ ]األعراؾ :  }َواَل تَْمعُُدوا بِكُّلِ ِصَراطٍ لوله تعالى: 

 .(2)"طرٌك تتوعدون الناس بالمتل، إن لم ٌعطوكم أموالهم

                                                             
 .ٙ٘٘-٘٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٓ٘ٔ/٘(:ص12ٔٓأبً حاتم)أخرجه ابن  (ٕ)
 .ٕٓ٘ٔ/٘(:ص12ٔٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .1ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (٘)
 .ٙ٘٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
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ٌنهاهم شعٌب ، علٌه السبلم ، عن لطع الطرٌك الحسً والمعنوي ،  لال ابن كثٌر:"
إن لم ٌعطوكم أموالهم بموله : } َوال تَْمعُُدوا بُِكّلِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن { أي : توعدون الناس بالمتل 

"(ٔ). 
 .(ٕ)كانوا ٌوعدون َمْن أتى شعًٌبا وؼِشٌَه فؤراد اإلسبلم" لال لتادة:" 
فون الناس أن ٌؤتوا شعٌبًا"«الصراط»و لال ابن عباس:"   .(ٖ)، الطرٌك، ٌخّوِ
كانوا ٌجلسون فً الطرٌك، فٌخبرون َمْن أتى علٌهم: أن شعًٌبا  وعن ابن عباس أٌضا:" 

 .(ٗ)علٌه السبلم كذاب، فبل ٌفتنكم عن دٌنكم"
 .(٘)كانوا ٌمعدون على كل طرٌك ٌوعدون المإمنٌن" لال السدي:" 
لال ابن  .(ٙ)وعن السدي: "}وال تمعدوا بكل صراط توعدون{ ، لال: العشااُرون" 

 .(2)كثٌر:وهذا" أظهر"
ِ َمْن آَمَن بِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وتصدُّون عن  [، أي:"1ٙ}َوتَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاا

 .(1)"سبٌل هللا الموٌم من صداق به عز وجل، وعمل صالًحا
 .(5)ٌصدون من آمن، عن سبٌل هللا" لال السدي:" 
وتبؽون سبٌل هللا أن تكون  [، أي:"1ٙ}َوتَْبؽُونََها ِعَوًجا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"معوجة

 .(ٔٔ)أي : وتودون أن تكون سبٌل هللا عوجا مابلة" لال ابن كثٌر:" 
 .(ٕٔ)ٌلتمسون لها الزٌػ" لال مجاهد:" 
 .(ٖٔ)عن لتادة :"}عوجا{، لال: عوجا عن الحك" 

 .(ٗٔ)عن السدي لوله: عوجا لال: هبلكا"
واذكروا نعمة هللا  [، أي:"1ٙلَِلٌبًل فََكثاَركُْم{ ]األعراؾ : }َواْذكُُروا إِْذ كُْنتُْم لوله تعالى: 

 .(٘ٔ)"تعالى علٌكم إذ كان عددكم للٌبل فكثاركم، فؤصبحتم ألوٌاء عزٌزٌن
أي : كنتم مستضعفٌن لملتكم فصرتم أعزة لكثرة َعَددكم ، فاذكروا نعمة  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙٔ)هللا علٌكم فً ذلن "
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْفِسِدٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وانظروا كٌؾ  [، أي:"1ٙ}َواْنُظُروا َك

 .(2ٔ)"كان عالبة المفسدٌن فً األرض، وما حلا بهم من الهبلن والدمار؟
أي : من األمم الخالٌة والمرون الماضٌة ، ما حل بهم من العذاب  لال ابن كثٌر:" 

 .(1ٔ) وتكذٌب رسله "والنكال باجترابهم على معاصً هللا
                                                             

 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2٘٘-ٙ٘٘/ٕٔ(:ص1ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص1ٗٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص1ٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص1ٗ2ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص1ٗ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔ٘ٔ/٘(:ص12ٔ1أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2ٗٗ/ٖثٌر:تفسٌر ابن ك (ٔٔ)
 .ٕٔ٘ٔ/٘(:ص12ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/٘(:ص12ٕٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/٘(:ص12ٕٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘ٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙٔ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (2ٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1ٔ)
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 الفوابد:
 حرمة الصد عن سبٌل هللا بمنع الناس من التدٌن وااللتزام بالشرٌعة ظاهرا وباطنا. -ٔ
ًُ عما كانوا ٌفعلونه من المعود فً طرٌك من ٌرٌد المجًء إلى شعٌب  -ٕ فً هذه اآلٌة نه

، وهذا من األوجه التً ُحملت هذه (ٔ)لسماع دعوته، فٌصدونه وٌمولون: إنه كذاب
 الجملة، وذكر فٌها وجهان آخران: 

 أولهما: لطع الطرٌك وسلب أموال الناس.  -
 وثانٌهما: المعود فً الطرق ألخذ العشور من الناس. -

 .(ٕ)وجّوز الشوكانً رحمه هللا حمل الحملة على هذه األوجه كلها
أعداء لاعدٌن علٌه أهل فصاحة، وعلم أن الطرٌك إلى هللا ال بد له من ومن الفوابد:  -ٖ

 }ِ وحجج، كما لال تعالى: }َواَل تَْمعُُدوا بُِكّلِ ِصَراٍط تُوِعُدوَن َوتَُصدُّوَن َعْن َسبٌِِل َّللاا
 [ .1ٙ[ ]سورة األعراؾ، آٌة: 1ٙ]األعراؾ: 

 
 المرآن

ٌْنَنَا }َوإِْن َكاَن َطائِفَةٌ ِمْنكُْم آَمنُوا بِال ِذي أُْرِسْلُت بِِه  ُ بَ ٌَْحكَُم ّللا  َوَطائِفَةٌ َلْم ٌُْإِمنُوا فَاْصبُِروا َحت ى 
ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن )  [17({ ]األعراف : 17َوهَُو َخ

 التفسٌر:
لوا بذلن، فانتظروا أٌها  وإن كان جماعة منكم صدالوا بالذي أرسلنً هللا به، وجماعة لم ٌصّدِ

جلا -كم حٌن ٌحلُّ علٌكم عذابه الذي أنذرتكم به. وهللا المكذبون لضاء هللا الفاصل بٌننا وبٌن
 هو خٌر الحاكمٌن بٌن عباده. -وعبل

}َوإِْن َكاَن َطابِفَةٌ ِمْنكُْم آَمنُوا بِالاِذي أُْرِسْلُت بِِه َوَطابِفَةٌ لَْم ٌُْإِمنُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

لوا بذلنوإن كان جماعة منكم صدالوا بالذي أرسلنً  [، أي:"12  .(ٖ)"هللا به، وجماعة لم ٌصّدِ
وإن كانت جماعة منكم وفرلة  صّدلوا بالذي أرسلُت به من إخبلص  لال الطبري:" 

العبادة هلل، وترن معاصٌه، وظلم الناس، وبخسهم فً المكاٌٌل والموازٌن، فاتّبعونً على ذلن،  
لوا بذلن، ولم ٌتبعونً علٌه"  .(ٗ)وجماعة أخرى لم ٌصّدِ

ًّ  ابن كثٌر:"لال    .(٘)"أي : لد اختلفتم عل
 .(ٙ)وذلن أن بعضهم آمن، وبعضهم كفر" لال السمعانً:" 
 .(2)أي: إن اختلفتم فً رسالتً فصرتم فرلتٌن مكذبٌن ومصدلٌن" لال البؽوي:" 
 .(1)الطابفة رجل إلى ألؾ رجل" لال مجاهد:" 
ٌْنََنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ُ بَ فانتظروا أٌها [، أي:" 12}فَاْصبُِروا َحتاى ٌَْحكَُم َّللاا

 .(5)"المكذبون لضاء هللا الفاصل بٌننا وبٌنكم حٌن ٌحلُّ علٌكم عذابه الذي أنذرتكم به
 .(ٓٔ)ٌمول: فاحتبسوا على لضاء هللا الفاصل بٌننا وبٌنكم" لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)حتى ٌمضً هللا بٌننا فً أمر العذاب" لال مماتل:" 
ٌْنََنا {، أي : ٌفصل  لال ابن كثٌر:"  ُ َب  .(ٔ)"أي : انتظروا } َحتاى ٌَْحكَُم َّللاا

                                                             
 .ٔ٘ٗأحكام المرآن: (ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ، وفتح المدٌر:ٕ٘ٗانظر: أحكام المرآن: (ٕ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .51ٔ/ٕتفسٌر السمعانً: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (2)
 .ٕٕ٘ٔ/ٕٔ(:ص12ٕ2أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٔٔ)
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 .(ٕ)بتعذٌب المكذبٌن وإنجاء المصدلٌن" لال البؽوي:أي:" 
ٌُْر اْلَحاِكِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  هو خٌر  -جلا وعبل-وهللا  [، أي:"12}َوُهَو َخ

 .(ٖ)"الحاكمٌن بٌن عباده
ٌٌْل  لال الطبري:"  ٌمول: وهللا خٌُر من ٌفصل وأعدل من ٌمضً، ألنه ال ٌمع فً حكمه َم

 .(ٗ)إلى أحٍد، وال محاباة ألحٍد"
 .(٘)" فإنه سٌجعل العالبة للمتمٌن ، والدمار على الكافرٌن لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)خٌر الفاصلٌن، فكان لضاإه نزول العذاب بهم" ٌعنً: وهولال مماتل:" 
 الفوابد:

فضٌلة الصبر على ألدار هللا، وامتثال أمر هللا وتحمل المشاق فً سبٌل هللا، ألن هذه  -ٔ
ُ هً وظٌفة األنبٌاء والمصلحٌن من الناس، لال تعالى: : }فَاْصِبُروا َحتاى ٌَْحكَُم َّللاا

ٌْنَنَا{.  بَ
من أسماءهللا « : الحكم»بؤنه الحاكم الحكم، و -عز وجل  -من الفوابد: ٌوصؾ هللا  -ٕ

تبارن وتعالى ، و"هو الذي سلم له الحكم، ورد إلٌه فٌه  األمر. كموله تعالى: }َلهُ 
ِه تُْرَجعُوَن{ ]المصص:  ٌْ ٌَْما كانوا فٌِهِ 11اْلُحْكُم َوإِلَ  [، ولوله: }أْنَت تَْحكُُم بٌن ِعَبادَن فِ

 [. ٌَْٙٗختَِلفُْوَن{ ]الزمر: 
ولٌل: للحاكم حاكم; لمنعه الناس عن التظالم، وردعه إٌاهم. ٌمال: حكمت 

أنشدنً أبو عمر لال:  -باأللؾ-الرجل عن الفساد: إذا منعته منه. وكذلن: أحكمته 
 :(2)أنشدنً أبو العباس لجرٌر

 ٌكم أن أؼضباأبنً حنٌفة أحكموا سفهاءكم                  إنً أخاؾ عل
ومن هذا لٌل: حكمة اللجام، وذلن لمنعها الدابة من التمرد والذهاب فً ؼٌر 

 .(1)جهة  المصد"
 .(5): "إن هللا هو الحكُم وإلٌه الحكم"-ملسو هيلع هللا ىلص  -ولال النبً 

، «خٌر الفاتحٌن»ومن الفوابد إثبات اسم من اسمابه المضافة سبحانه وتعالى، وهو  -ٖ
ٌُْر اْلفَاتِِحٌَن{ دلٌله: لوله  .(ٓٔ)تعالى: }َوأَْنَت َخ

 المرآن
ٌُْب َوال ِذٌَن آَمنُوا َمَعَن ِمْن لَْرٌَتِنَ  ا أَْو }لَاَل اْلَمََلُ ال ِذٌَن اْستَْكبَُروا ِمْن لَْوِمِه لَنُْخِرَجن َن ٌَا ُشعَ

 [11راف : ({ ]األع11لَتَعُوُدن  فًِ ِمل تِنَا لَاَل أََولَْو كُن ا َكاِرِهٌَن )
 التفسٌر:

                                                                                                                                                                               
 .1ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕ)
 .ٔٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٔٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .5ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙ)
 :آخرهو بٌت مع ٙٙٗ/ ٔ دٌوانه( (2)

 .أرنبا التواري الٌمامة أدع...أهجكم إن إننً حنٌفة أبنً
 .ٔٙشان الدعاء: (1)
 المضاة، آداب كتاب فً والنسابً ،5٘٘ٗ برلم المبٌح، االسم تؽٌٌر فً باب األدب، كتاب فً داود أبو أخرجه(5)

 ،1ٓٔ ،25ٔ/ ٕٕ الكبٌر، فً والطبرانً ،ٖٕ/ ٔ والحاكم، ،1ٖٗ٘ برلم بٌنهم، فمضى رجبلً  حكاموا إذا باب
 بشرح المجٌد فتح: انظر. جٌد وإسناده ،5ٖ2ٔ برلم ،ٕٗٔ/ ٙ الموارد، فً كما حبان وابن ،2ٓٗ ،ٙٙٗ ورلم
 الجامع، صحٌح فً األلبانً وصححه. 2ٔ٘ص األرنإوط، المادر عبد بتحمٌك الوهاب، عبد البن التوحٌد، كتاب
 .1ٗ٘ٔ برلم

(ٔٓ) ًّ  .5ٔٔ:الحسنى هللا أسماء فً والجماعة السنة أهل عتمد، وانظر: ورد فً جمع لوام السُّناة األصبهان
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لال السادة والكبراء من لوم شعٌب الذٌن تكبروا عن اإلٌمان باهلل واتباع رسوله شعٌب علٌه 
السبلم: لنخرجنن ٌا شعٌب وَمن معن من المإمنٌن من دٌارنا، إال إذا صرتم إلى دٌننا، لال 

الباطلة، ولو كنا كارهٌن لها لِعْلِمنا شُعٌب منكًرا ومتعجبًا من لولهم: أنتابعكم على دٌنكم وِملاتكم 
 ببطبلنها؟
لال السادة  [، أي:"11}لَاَل اْلَمؤَلُ الاِذٌَن اْستَْكبَُروا ِمْن لَْوِمِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"والكبراء من لوم شعٌب الذٌن تكبروا عن اإلٌمان باهلل واتباع رسوله شعٌب علٌه السبلم
ؤل الجماعة من الرجال ، وٌعنً بالذٌن استكبروا، الذٌن تكبروا عنً بالم لال الطبري:" 

عن اإلٌمان باهلل، واالنتهاء إلى أمره، واتباع رسوله شعٌب، لما حذرهم شعٌٌب بؤَس هللا، على 
 .(ٕ)خبلفهم أمَر ربهم، وكفرهم به"

 .(ٖ)}المؤل{ "ٌعنً: الرإساء الذٌن تعظموا عن اإلٌمان به"لال البؽوي:  
 .(ٗ)}المؤل{، ٌعنً: األشراؾ من لومه" مالن:" لال أبو 

ٌُْب َوالاِذٌَن آَمنُوا َمعََن ِمْن َلْرٌَتَِنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  [، أي:"11}لَنُْخِرَجناَن ٌَا شُعَ
 .(٘)"لنخرجنن ٌا شعٌب وَمن معن من المإمنٌن من دٌارنا

 .(ٙ)لال الزمخشري:" أى: لٌكونن أحد األمرٌن: إما إخراجكم "
  .(2)ومن تبعن وصدلن وآمن بن، وبما جبت به معن" لال الطبري:أي:" 

 .(1)"إال إذا صرتم إلى دٌننا [، أي:"11}أَْو لَتَعُوُدنا فًِ ِملاتِنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:
 . (5)لال الزمخشري:أي:" وإما عودكم فً الكفر"

  .(ٓٔ)ٌمول: لترجعن أنت وهم فً دٌننا وما نحن علٌه" لال الطبري: " 
لال شُعٌب منكًرا ومتعجًبا  [، أي:"11}لَاَل أََوَلْو كُناا َكاِرِهٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:

 .(ٔٔ)"من لولهم: أنتابعكم على دٌنكم وِملاتكم الباطلة، ولو كنا كارهٌن لها لِعْلِمنا ببطبلنها؟

 .(ٕٔ)أي: وإن كنا كارهٌن لذلن فتجبروننا علٌه؟" لال البؽوي:" 
معنى الكبلم: أن شعًٌبا لال لمومه: أتخرجوننا من لرٌتكم، وتصّدوننا عن لال الطبري: " 

  .(ٖٔ)سبٌل هللا، ولو كنا كارهٌن لذلن؟"
ٌمول : أو أنتم فاعلون ذلن ولو كنا  كارهٌن ما تدعونا إلٌه ؟ فإنا إن  لال ابن كثٌر:" 
لى ملتكم ودخلنا معكم فٌما أنتم فٌه ، فمد أعظمنا الِفْرٌة على هللا فً جعل الشركاء معه رجعنا إ

أنداًدا. وهذا تعبٌر منه عن اتباعه.. ]و[هذا إخبار من هللا تعالى عما واجهت به الكفار نبً هللا 
راه على شعٌبًا ومن معه من المإمنٌن ، فً  توعدهم إٌاه ومن معه بالنفً من المرٌة ، أو اإلك

الرجوع فً ِملاتهم والدخول معهم فٌما هم فٌه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذٌن 
 .(ٗٔ)كانوا معه على الملة"

 الفوابد:

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٖ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٕٔ(:ص12ٕ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٔٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .5ٕٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .ٔٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .1ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗٔ)
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بٌان سنة بشرٌة وهً أن الظلمة والمتكبرٌن ٌجادلون بالباطل حتى إذا أعٌاهم الجدال  -ٔ
وٌمبلوه، فٌسترٌحوا وٌرٌحوا وأفحموا بالحجج بدل أن ٌسلموا بالحك وٌعترفوا به 

ٌفزعون إلى الموة بطرد أهل الحك ونفٌهم أو إكراههم على لبول الباطل بالعذاب 
 والنكال.

إن من عوامل النجاح: ثمة الداعٌة بدعوته، وإٌمانه الراسخ المطلك بؤنها الحك الذي ال  -ٕ
صادلٌن وأبمة رٌب فٌه .. فهنا ٌتحول إلى لدوة فً لوله وفعله، فبل بد أن نكون دعاة 

هادٌن مهدٌٌن، ال بد من الصبر على الدٌن، فبل تزحزحنا عنه أو عن بعض عمابده أو 
أحكامه استخفافات الذٌن ال ٌولنون، وال بد من الٌمٌن المطلك الذي ال ٌمبل المراجعة أو 

 الشن بؤنه الحك.
 
 المرآن

ِ َكِذبًا إِْن عُْدنَا ِفً مِ  ٌْنَا َعلَى ّللا  ُ ِمْنَها َوَما ٌَكُوُن لَنَا أَْن نَعُوَد فٌَِها إِال  }لَِد اْفتََر انَا ّللا  ل تِكُْم بَْعَد إِْذ نَج 
ٌْنَنَا َوبَ  ْلنَا َرب نَا اْفتَْح بَ ِ تََوك  ٍء ِعْلًما َعلَى ّللا  ًْ ُ َربُّنَا َوِسَع َربُّنَا كُل  َش ٌَْن لَْوِمنَا بِاْلَحّكِ أَْن ٌََشاَء ّللا 

 [11({ ]األعراف : 11ٌُْر اْلفَاتِِحٌَن )َوأَْنَت خَ 
 التفسٌر:

ولال شعٌب لمومه مستدرًكا: لد اختلمنا على هللا الكذب إن عُْدنا إلى دٌنكم بعد أن أنمذنا هللا منه، 
ولٌس لنا أن نتحول إلى ؼٌر دٌن ربنا إال أن ٌشاء هللا ربنا، ولد وسع ربنا كل شًء علًما، فٌعلم 

هللا وحده اعتمادنا هداٌة ونصرة، ربنا احكم بٌننا وبٌن لومنا بالحك، وأنت  ما ٌصلح للعباد، على
 خٌر الحاكمٌن.

ُ ِمْنَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  انَا َّللاا ِ َكِذًبا إِْن عُْدنَا فًِ ِملاتِكُْم بَْعَد إِْذ نَجا َنا َعلَى َّللاا ٌْ }لَِد اْفتََر

اختلمنا على هللا الكذب إن عُْدنا إلى دٌنكم بعد أن  ولال شعٌب لمومه مستدرًكا: لد [، أي:"15
 .(ٔ)"أنمذنا هللا منه

ٌرٌد عود لومه، إال أنه نظم نفسه فً جملتهم وإن كان برٌبا من ذلن  لال الزمخشري:" 
 .(ٕ)إجراء لكبلمه على حكم التؽلٌب"

ولٌس لنا أن نتحول [، أي:" 15}َوَما ٌَكُوُن لََنا أَْن نَعُوَد فٌَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"إلى ؼٌر دٌن ربنا

 .(ٗ)ما ٌنبؽً لنا أن نعود فً شرككم بعد إذ نجانا هللا منها" لال السدي:" 
ُ َربُّنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(٘)"ء هللا ربناإال أن ٌشا [، أي:"15}إِالا أَْن ٌََشاَء َّللاا
ٌمول إال أن ٌكون لد سبك لنا فً علم هللا ومشٌبته أنا نعود فٌها فحٌنبذ  لال البؽوي:" 

 .(ٙ)ٌمضً لضاء هللا فٌنا وٌنفذ حكمه علٌنا"
فاهلل ال ٌشاء الشرن، ولكن نمول: إال أن ٌكون هللا لد علم شٌبا فإنه لد وسع  لال السدي:" 

 .(2)كل شًء علما"
الطبري:أي:" إال أن ٌكون سبك لنا فً علم هللا أّنا نعود فٌها، فٌمضً فٌنا حٌنبذ لال  

 .(1)لضاء هللا، فٌنفذ مشٌبته علٌنا"

                                                             
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕ٘ٔ/٘(:ص12ٕ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙ)
 .ٖٕ٘ٔ/٘(:ص12ٖٓأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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لال الزمخشري:" معناه: إال أن ٌشاء هللا خذالننا ومنعنا األلطاؾ، لعلمه انها ال تنفع فٌنا  
 .(ٔ)وتكون عبثا. والعبث لبٌح ال ٌفعله الحكٌم"

وهذا رّد إلى المشٌبة ، فإنه ٌعلم كل شًء ، ولد أحاط بكل شًء  ٌر:"لال ابن كث 
 .(ٕ)علًما"

ٍء ِعْلًما{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًْ ولد وسع ربنا كل شًء  :"[، أي15}َوِسَع َربُّنَا كُلا َش
  .(ٖ)"علًما، فٌعلم ما ٌصلح للعباد

 .(ٗ)كل شًء علما"لال السدي:" ٌمول: إال أن ٌكون لد علم شٌبا فإنه لد وسع  
لال الطبري:" ٌمول: فإن علم ربنا وسع كل شًء فؤحاط به، فبل ٌخفى علٌه شًء كان،  

وال شًء هو كابن. فإن ٌكن سبك لنا فً علمه أنّا نعود فً ملتكم، وال ٌخفى علٌه شًء كان وال 
 .(٘)ملّتكم"شًء هو كابن،  فبل بد من أن ٌكون ما لد سبك فً علمه، وإال فإنا ؼٌر عابدٌن فً 

لال الزمخشري:" أى: هو عالم بكل شًء مما كان وما ٌكون، فهو ٌعلم أحوال عباده  
كٌؾ تتحول، وللوبهم كٌؾ تتملب، وكٌؾ تمسو بعد الرلة، وتمرض بعد الصحة، وترجع إلى 

 .(ٙ)الكفر بعد اإلٌمان"
ِ تََوكاْلنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: وحده اعتمادنا هداٌة  على هللا[، أي:"15}َعلَى َّللاا

 .(2)"ونصرة
 .(1)لال دمحم بن إسحاق: وعلى هللا ال على الناس فلٌتوكل المإمنون"

 .(5)لال الزمخشري:" فً أن ٌثبتنا على اإلٌمان وٌوفمنا الزدٌاد اإلٌمان" 
 .(ٓٔ)أي : فً أمورنا ما نؤتً منها وما نذر" لال ابن كثٌر:" 
كم،  لال الطبري:"  ٌمول: على هللا نعتمد فً أمورنا وإلٌه نستند فٌما تِعدوننا به من شّرِ

 .(ٔٔ)أٌها الموم، فإنه الكافً من توكال علٌه"

ٌَْن لَْوِمنَا ِباْلَحّكِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْنَنَا َوبَ ربنا احكم بٌننا  [، أي:"15}َرباَنا اْفتَْح بَ
 .(ٕٔ)"وبٌن لومنا بالحك

 . (ٖٔ)ٌرٌد: الض بٌننا" الفراء:"لال  
 .(ٗٔ)لال أبو عبٌدة:" أي: احكم بٌننا" 
 .(٘ٔ)أي : افصل بٌننا وبٌن لومنا ، وانصرنا علٌهم " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙٔ)لال مماتل:" ٌعنً: بالعدل فً نزول العذاب بهم" 
 .(2ٔ)ٌمول: الض بٌننا وبٌن لومنا بالحك" لال ابن عباس:" 

                                                             
 .ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٔ)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٕ٘ٔ/٘(:ص12ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕ٘ٔ/٘(:ص12ٖٕأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (5)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٙٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕٔ)
 .1ٖ٘/ٔمعانً المرآن: (ٖٔ)
 .ٕٕٓ/ٔمجاز المرآن: (ٗٔ)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘ٔ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٙٔ)
 .ٖٕ٘ٔ/٘(:ص12ٖٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2ٔ)
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ما كنت أدري ما لوله: }ربنا افتح بٌننا وبٌن لومنا بالحك{، حتى  لال ابن عباس:" 
 .(ٔ)سمعت لول بنت ذي ٌزن تمول: تعال أفاتحن، تمول: تعالى أخاصمن"

إلى ربه بالدعاء على لومه= إذ أٌس من  -صلوات هللا علٌه-فزع  لال الطبري:"ثم 
بالرسالة، وخاؾ على نفسه وعلى فبلحهم، وانمطع رجاإه من إذعانهم هلل بالطاعة، واإللرار له 

من اتبعه من مإمنً لومه من فََسمتهم العطَب والهلكة، بتعجٌل النممة، فمال: }ربنا افتح بٌننا 
ٌْؾ وال ظلم،  وبٌن لومنا بالحك{، ٌمول: احكم بٌننا وبٌنهم بحكمن الحّك الذي ال جور فٌه وال َح

 .(ٕ)ولكنه عدل وحك"
ٌُْر لوله تعالى:   .(ٖ)"وأنت خٌر الحاكمٌن [، أي:"15اْلَفاتِِحٌَن{ ]األعراؾ : }َوأَْنَت َخ
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌعنى: الماضٌن" 
 .(٘)أي : خٌر الحاكمٌن ، فإنن العادل الذي ال ٌجور أبًدا " لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)ٌعنً: خٌر الحاكمٌن" لال الطبري:" 

 .(2):الفاتح والفتاح"« لماضً»لال الفراء:"وأهل عمان ٌسمون ا
 :(1)الماضً، ٌمال له: الفتاح، لال لال أبو عبٌدة:"

 ًُّ  أاَل أَْبِلْػ بَنً عُْصٍم َرسُوال               ِبؤَنًِّ َعْن فُتَاَحتِكُْم َؼنِ
 .(5)وهو لبعض مراد" 

 الفوابد:
 ال ٌصح من أهل الحك بعد أن عرفوه ودعوا إلٌه أن ٌتنكروا وٌمبلوا الباطل بدله. -ٔ
 فً كل ما عزم علٌه المإمن مستمببل وإن لم ٌرده أو حتى ٌفكر فٌه. ٌستحب االستثناء -ٕ
 وجوب التوكل على هللا عند تهدٌد العدو وتخوٌفه، والمضً فً سبٌل الحك. -ٖ
مشروعٌة الدعاء وسإال هللا تعالى الحكم بٌن أهل الحك وأهل الباطل، ألن هللا تعالى  -ٗ

 ٌحكم بالحك وهو خٌر الحاكمٌن.
 عدة معانً مرجعها كلها إلى الشح بالدٌن: -ٌه السبلمعل-أن فً جواب شعٌب -ٖ

أحدها: أن شعٌبا علٌه السبلم سمى مهانته، المستكبرٌن من لومه نجاة لومه، ولد  -
علم أن ضد النجاة الهلكة، ومن كان عنده: أن الكفر هلكة واإلٌمان نجاة، لم ٌكن 

 شحٌحا إال على دٌنه.
كلنا{ إلى أنه لد فوض أمره إلى هللا تعالى، فإن والثانً: أنه أشار بموله :}على هللا تو -

العصمة من الجبلء عن الوطن، فذلن فضله، وإن جبلهم وما ٌهمون به من إخراجه 
                                                             

 .ٖٕ٘ٔ/٘(:ص12ٖٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٗ/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٗ)
 .5ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٙٙ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٖ٘/ٔمعانً المرآن: (2)
 البٌت( . فتح) والتاج واللسان 5ٗ/ ٖٔ والمرطبً 5ٕ2 والسمط ٖ/ 5 والطبري ٕٙ المنطك إصبلح فى(1)

 :نصه ما السمط فى المٌمنى ولال عزوه فى مختلؾ
 منسوبا( فتح) اللسان فى وكذا «عمرو بنى» ورواٌته معزو ؼٌر 11ٔ/ ٔ اإلصبلح فى ٌعموب رواه البٌت

( أحد له ٌرو ولم) لٌس ألعشى منسوبا «عبد بن بكر بنى» برواٌة ٗ/ ٕ الجمهرة زٌادات وفى الجعفً لؤلسعر
 أبو ولال كندة، من بطن جعفى من وهو األسعر مصحؾ فٌه فاألعشى كندة فى العشو من أحد ثمة لٌس ولكن... 
 ثم. ٌعموب رواه ما خبلؾ على الجعفً للشوٌعر البٌت هذا وجدت( لتا مادة اللسان وعنه) السٌرافً ابن دمحم

 :ٙٗ ص تمام ألبى الصؽرى الحماسة فى حمران أبى حمران بن لدمحم وجدته
 ؼنى عداوتكم عن...  أنى حمران بنى أبلػ

 دمحم ولعل) حمران أبا ٌكى الجعفً حمران بن مرثد هو والجعفً( . 5ٕ1 السمط) أبٌات تسعة فى المافٌة بتمٌٌد
 ..5ٗ والسمط 2ٗ المإتلؾ فى ترجمته راجع جاهلى، وهو... (  مرتد مصحؾ حمران بن

 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٔمجاز المرآن: (5)



ٕٖ٘ 
 

بالجبلء أحب إلٌه من مفارلة الدٌن، وهذا من الشح بالدٌن، ألن هللا عز وجل جعل 
ٌِْهْم أَِن اْلتُلُوا أَْنفَُسكُْم أَِو }َولَْو أَناا َكتَْبنَا َعلَ  الجبلء عن الوطن بمرتبة المتل. فمال:

[. فضرب المثل بمفارلة ٙٙاْخُرُجوا ِمْن ِدٌَاِركُْم َما فَعَلُوهُ إِالا لَِلٌٌل ِمْنُهْم{ ]النساء : 
ٌِْهُم اْلَجبَلَء لَعَذابَُهْم فًِ  الدار كما ضربه بمفارلة الحٌاة. لال: ُ َعلَ }َولَْواَل أَْن َكتََب َّللاا

ْنٌَ  [، فؤخبر أنه إنما لم ٌسلط النبً ملسو هيلع هللا ىلص، والمسلمٌن على أولبن الٌهود ٖا{ ]الحشر : الدُّ
فٌمتلونهم بل بؤسٌافهم ألنه كتب علٌهم الجبلء. فبان أن الجبلء نظٌر المتل إذ كان 

 ٌموم فً مستحك العذاب العاجل ممامه. وإذا كان كذلن، ولد امتنع شعٌبا النبً ملسو هيلع هللا ىلص
مما ورد عنه بعدما توعد بالجبلء، فمد أظهر الشح بالدٌن، فلذلن ٌنبؽً لؽٌره أن 

 ٌكون.
فرغ إلى هللا تعالى واستنصره، فدعاه كما ٌدعً  -علٌه السبلم-والثالث: أن شعٌبا  -

فً الشدابد إذا عرضت، والخطوب إذا نزلت، فمال:}ربنا افتح بٌننا وبٌن لومنا 
ٌن{ استعظاما منه لما كان ٌخاطب به، وتؤمبل أن ٌدفع هللا بالحك وأنت خٌر الفاتح

عنه أذٌة الكفار فبل ٌسمعونه فً دٌنه ما ٌشك علٌه سماعه. وهذا أٌضا من الشح 
بالدٌن، كما لو كان ٌراد منه مال وهو ٌؤبى فاسترفع هللا تعالى شرهم بدعابه 

ٌمٌض علٌنا هذا وتضرعه، فكان ذلن شحا بالمال. ومعلوم أن هللا عز وجل إنما 
ومثله لتتؤدب بآداب الذٌن ٌصؾ لناسٌرهم ثم ٌمنعها، وبٌان مذاهب الذٌن ٌصؾ لنا 
طرابمهم ثم ٌدعها، وٌتبع األحسن من الوجهٌن دون األصح منها، كما لال عز 

ْر ِعَباِد ) وجل: ٌَتابِعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَبِنَ 2ٔ}فَبَّشِ الاِذٌَن َهَداهُُم  ( الاِذٌَن ٌَْستَِمعُوَن اْلَمْوَل فَ
ُ َوأُولَبَِن هُْم أُولُو اأْلَْلَباِب ) [، فصح أن الشح بالدٌن من 1ٔ - 2ٔ({ ]الزمر : 1َّٔللاا

 أركان الدٌن، ال ٌجد حبلوة الدٌن من ال ٌجد به الشح فً للبه وهللا أعلم.

الباب، فهو األمر وهو الذي ورد به المرآن، والخبر عن المصطفً ملسو هيلع هللا ىلص فً هذا 
الذي ٌشهد بصحته العمل، وال ٌوجد فٌه بخبلفه وجه، ألن من اعتمد دٌنا ثم لم ٌكن 
فً نهاٌة الشح به واإلشفاق علٌه كان ذلن داللة على أنه ال ٌعرؾ لدره، وال ٌبٌن 

 \موضع الحظ لنفسه فٌه، ومن الحك عنده أمل ٌكن الحك عنده وباهلل العصمة.
 ٌنمسم لسمٌن: ثم أن الشح بالدٌن 

 أحدهما: الشح بؤصله كٌبل ٌذهب.  واآلخر: الشح بكماله كٌبل ٌنمص. 
والشحان جمٌعا من أركان اإلٌمان، أال ترى أن هللا عز وجل كما مدح شعٌبا 
ملسو هيلع هللا ىلص وأثنى علٌه بؤنه شح على دٌنه، فلم ٌفارق مع استكراه لومه إٌاه على مفارلته 

لوات هللا علٌه بؤن استعصم حٌن مراودته امرأة العزٌز وكذلن لد مدح ٌوسؾ ص
ٌِْه{ ]ٌوسؾ :  عن نفسه، ولال: ا ٌَْدعُونَنًِ إَِل ًا ِمما ْجُن أََحبُّ إِلَ [ ، ٖٖ}لَاَل َرّبِ الّسِ

فبان أن الشح على شعب اإلٌمان لببل ٌنمص كالشح على أصله كٌبل ٌذهب وباهلل 
ألن الشحٌح بماله، كما لو شح بجماعته  التوفٌك، وهذا سبٌل كل متنفس مسنون به

ٌشح بابعاضه. والشحٌح بنفسه ٌشح بؤطرافه، كما ٌشح بجمٌع ماله لذا ٌبؽضه كذا 
 الدٌن وباهلل التوفٌك.

}إِناا كُناا لَْبُل فًِ  ولد لٌل فً لول هللا عز وجل أخبر أن أهل الجنة ٌمولونه :
ُ  (ٕٙأَْهِلنَا ُمْشِفِمٌَن) ٌْنَا َوَولَانَا َعذَاَب الساُموِم{ ]الطور :}فََمنا َّللاا [، أنهم 2ٕ -َٕٙعلَ

كانوا مشفمٌن أن ٌسلبوا اإلسبلم فجزاهم هللا تعالى بإشفالهم على دٌنهم الناس من 
جهنم إٌاه وعز فإنهم لدره أن بٌنهم علٌه فؤداهم فً اآلخرة إلى رضوانه وطول دار 

 .(ٔ)الممامة من حسناته
 
 المرآن

                                                             
 .1ٔٔ-25ٔ/ٕانظر: المنهاج فً شعب اإلمان: (ٔ)
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ٌْبًا إِن كُْم إِذًا لََخاِسُروَن )}َولَاَل ا ({ ]األعراف : 1ْٓلَمََلُ ال ِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه لَئِِن ات بَعْتُْم شُعَ
1ٓ] 

 التفسٌر:
ولال السادة والكبراء المكذبون الرافضون لدعوة التوحٌد إمعانًا فً العتّوِ والتمرد، محذرٌن من 

 إذًا لهالكون. اتباع شعٌب: لبن اتبعتم شعًٌبا إنكم
لال األشراؾ  [، أي:"5ٓ}َولَاَل اْلَمؤَلُ الاِذٌَن َكفَُروا ِمْن لَْوِمِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)من لومه الفجرة الكفرة"
الذٌن جحدوا  -«المؤل»وهم –ولالت الجماعة من كفرة رجال لوم شعٌب  لال الطبري:" 

 .(ٕ)هم، آلخرٌن منهم"آٌات هللا، وكذبوا رسوله، وتمادوا فً ؼٌِّ 
 .(ٖ)لال الزمخشري:" أى: أشرافهم للذٌن دونهم، ٌثبطونهم عن اإلٌمان" 
ٌْبًا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  إذا اتبعتم شعٌباً وأجبتموه إلى ما  [، أي:"5ٓ}لَبِِن اتابَْعتُْم شُعَ

 .(ٗ)ٌدعوكم إلٌه"
 .(٘)أي: ألن أطعتم شعٌبا فً دٌنه" لال أبو اللٌث:" 
 .(ٙ)دخلتم فً دٌنه وتركتم جٌن آبابكم"لال أبو السعود:أي:" 
لبن أنتم اتبعتم شُعًٌَبا على ما ٌمول، وأجبتموه إلى ما ٌدعوكم إلٌه من  لال الطبري:أي:" 

ته"  .(2)توحٌد هللا، واالنتهاء إلى أمره ونهٌه، وألررتم بنبوا
إنكم إذاً لخاسرون الستبدالكم  [، أي:"5ٓ}إِناكُْم إِذًا لََخاِسُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)الضبللة بالهدى"
ٌمول: لمؽبونون فً فعلكم، وترككم ملتكم التً أنتم علٌها ممٌمون، إلى  لال الطبري:" 

 .(5)دٌنه الذي ٌدعوكم إلٌه وهاِلكُون بذلن من فعلكم"

بُْب َونَْحُن عُْصبَةٌ إِناا إِذًا }لَبِْن أََكلَهُ  ٌعنً: لعجزة، نظٌرها فً ٌوسؾ: لال مماتل:"  الذِّ
 .(ٓٔ)[، ٌعنً: لعجزة ظالمون"ٗٔلََخاِسُروَن{ ]ٌوسؾ : 

 .(ٔٔ)ٌعنً: جاهلون" ولال أبو اللٌث:" 
أي: فً الدٌن الشترابكم الضبللة بهداكم أو فً الدنٌا  {، "لََخاِسُرونَ ولال أبو السعود:} 

 .(ٕٔ)لفوات ما ٌحصل لكم بالخس والتطفٌؾ"
الزمخشري:أي:" الستبدالكم الضبللة بالهدى، كموله تعالى }أُولَبَِن الاِذٌَن اْشتََرُوا  لال 

بَللَةَ بِاْلُهَدى فََما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم{ ]البمرة :  [، ولٌل: تخسرون باتباعه فوابد البخس ٙٔالضا
 .(ٖٔ)والتطفٌؾ، ألنه ٌنهاكم عنهما وٌحملكم على اإلٌفاء والتسوٌة"

 د:الفواب

                                                             
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .٘ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (٘)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٙ)
 .٘ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (1)
 .٘ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٓ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (ٓٔ)
 .ٖٕٗ/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٕٔ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٕالكشاؾ: (ٖٔ)
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بٌان شدة كفر لوم شعٌب وتمردهم وعتوهم ، وما هم فٌه من الضبلل ، وما جبلت علٌه  -ٔ
ٌْبًا إِناكُْم إِذًا لََخاِسُروَن  للوبهم من المخالفة للحك ، ولهذا ألسموا ولالوا} لَبِِن اتابَْعتُْم شُعَ

}(ٔ). 
 ثمرة الصبر والثبات النصر العاجل أو اآلجل. -ٕ

 
 المرآن
ْجفَةُ فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌَن ) }فَؤََخذَتُْهمُ   [1ٔ({ ]األعراف : 1ٔالر 

 التفسٌر:
 فؤخذَْت لوَم شعٌب الزلزلةُ الشدٌدة، فؤصبحوا فً دارهم صرعى مٌتٌن.

ْجفَةُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فؤخذَْت لوَم شعٌب الزلزلةُ  [، أي:"5ٔ}فَؤََخذَتُْهُم الرا
 .(ٕ)"الشدٌدة

ْجفَةُ  عبٌدة:"} لال أبو   .(ٖ)من رجفت بهم األرض، أي: تحركت بهم" {:الرا
فؤصبحوا فً دارهم  [، أي:"5ٔ}فَؤَْصبَُحوا فًِ َداِرِهْم َجاثِِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"صرعى مٌتٌن
 .(٘)على ركبهم، موتَى هلكى" لال الطبري:أي:" 
، هً «األٌكة»إن هللا بعث شعٌبًا إلى مدٌن، وإلى أصحاب األٌكة، و لال السدي:" 

الؽٌضة من الشجر، وكانوا مع كفرهم ٌبَخسون الكٌل والمٌزان، فدعاهم فكذبوه، فمال لهم ما ذكر 
هللا فً المرآن، وما ردُّوا علٌه. فلما عتوا وكذبوه، سؤلوه العذاَب، ففتح هللا علٌهم بابًا من أبواب 

هلكهم الحّر منه، فلم ٌنفعهم ظٌل وال ماء. ثم إنه بعَث سحابةً فٌها رٌٌح طٌبة، فوجدوا جهنم، فؤ
بَْرَد الّرٌح وطٌبِها، فتنادوا: الظُّلّةَ، علٌكم بها! فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساإهم 

ِة{ ]سورة الشعراء: وصبٌانهم، انطبمت علٌهم فؤهلكتهم، فهو لوله: }فَؤََخَذهُْم َعذَاُب ٌَْوِم الظُّلا 
ٔ15"](ٙ). 

كان من خبر لصة شعٌب وخبر لومه ما ذكر هللا  أخرج الطبري عن دمحم بن إسحاق:" 
فً المرآن. كانوا أهَل بخٍس للناس فً مكاٌٌلهم وموازٌنهم، مع كفرهم باهلل، وتكذٌبهم نبٌاهم. 
وكان ٌدعوهم إلى هللا وعبادته، وترن ظلم الناس وبخسهم فً مكاٌٌلهم وموازٌنهم، فمال نُْصًحا 

أَُخاِلفَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنهُ إِْن أُِرٌُد إِال اإلْصبلَح َما اْستََطْعُت  لهم، وكان صادلا: }َوَما أُِرٌُد أَنْ 
ٌِْه أُِنٌُب{ ]هود:  ْلُت َوإِلَ ِه تََوكا ٌْ ِ َعلَ [ . لال ابن إسحاق: وكان رسول هللا 11َوَما تَْوفٌِِمً إِال بِاَّللا

ا ذكر شعًٌبا لال:"ذان خطٌب األنبٌاء"! لحسن مراجعته ملسو هيلع هللا ىلص= فٌما ذكر لً ٌعموب بن أبً سلمة إذ
ْجم والنفً من ببلدهم، وعتوا على هللا، أخذهُم  لومه فٌما ٌراُد بهم. فلما كذابوه وتوعادوه بالرا
عذاب ٌوم الظُّلة، إنه كان عذاب ٌوم عظٌم. فبلؽنً أن رجبل من أهل مدٌن ٌمال له:" عمرو بن 

 جلهاء، لما رآها لال:
ًٌْرا َوِعْمَراَن ْبَن َشداادِ  ٌَا ٌْبًا ُمْرَسٌل فَذَُروا           عنكم سَُم  لَْوم إنا شُعَ

انَِة اْلَواِدي ٌَا لَْوم لَْد َطلَعَْت         تَْدعُو بَِصْوٍت َعَلى َصما  إنًِّ أََرى َؼْبٌَةً 
لٌَِم  َن أْنَجاِد َوإِناكْم لَْن تََرْوا فٌَِها َضَحاَء َؼٍد          إال الرا ٌْ ً بَ  ٌَُمّشِ
 و"سمٌر" و"عمران"، كاهناهم و"الرلٌم"، كلبهم.

                                                             
 .1ٗٗ/ٖانظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٖ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٙٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٙ٘/ٕٔ(:ص1ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
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لال ابن إسحاق : فبلؽنً، وهللا أعلم، أنا هللا سلط علٌهم الحّر حتى أنضجهم، ثم أنشؤ لهم 
الظُّلةَ كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدُروها ٌستؽٌثون ببَْردها مما هم فٌه من الحر، حتى إذا 

 .(ٔ)تحتها، أطبمت علٌهم، فهلكوا جمٌعًا، ونجى هللا شعٌبًا والذٌن آمنوا معه برحمته" َدخلوا
أبو جاد" و"هّوز" و"ُحّطً" و"كلمون" و"سعفص" »"أبو عبد هللا البجلً:لال 

و"لرشت"، أسماء ملون مدٌن، وكان ملكهم ٌوم الظلة فً زمان شعٌب"كلمون"، فمالت أخت 
 كلمون تبكٌه:

 ُرْكنًِ            هُْلكُهُ َوْسَط الَمَحلاهْ  َكلَُموٌن َهدا 
 َسٌُِّد اْلمَْوِم أَتَاهُ اْلـ            َحتُْؾ َناًرا َوْسَط ظُلاةْ 

ٌِْهْم         َداُرهُْم َكاْلُمْضَمِحلاةْ   .(ٕ)«ُجِعلَْت نَاًرا َعلَ
 الفوابد:
أن ظل لومه على ما استجاب هللا دعاء نبٌه ورسوله شعٌب علٌه الصبلة والسبلم بعد  -ٔ

فكان جزاإهم جزاء وفالاً فكما أنهم توعدوا شعٌباً والذٌن آمنوا معه ، هم علٌه من الكفر
باإلجبلء عن بلدهم فإن هللا تعالى أجبلهم جمٌعاً إلى حٌث ال رجعة فاستؤصلهم وأجبلهم 

 إلى جهنم وببس المصٌر.
 أن نهاٌة الظلم والطؽٌان والدمار والخسران. -ٕ
 

 المرآن
ًبا َكانُوا هُُم اْلَخاِسِرٌَن )}ا ٌْ ٌْبًا َكؤَْن لَْم ٌَْغنَْوا فٌَِها ال ِذٌَن َكذ بُوا شُعَ ({ ]األعراف 1ٕل ِذٌَن َكذ بُوا شُعَ
 :1ٕ] 

 التفسٌر:

الذٌن كذابوا شعٌبًا كؤنهم لم ٌمٌموا فً دٌارهم، ولم ٌتمتعوا فٌها، حٌث استإصلوا، فلم ٌبك لهم 
 ن والهبلن فً الدنٌا واآلخرة.أثر، وأصابهم الخسرا

بًا َكؤَْن لَْم ٌَْؽنَْوا فٌَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ الذٌن كذابوا  [، أي:"5ٕ}الاِذٌَن َكذابُوا شُعَ
 .(ٖ)"فلم ٌبك لهم أثر شعٌبًا كؤنهم لم ٌمٌموا فً دٌارهم، ولم ٌتمتعوا فٌها، حٌث استإصلوا

ٌمول تعالى ذكره: فؤهلن الذٌن كذبوا شعٌبًا فلم ٌإمنوا به، فؤباَدهم،  لال الطبري:" 
 .(ٗ)فصارت لرٌتهم منهم خاوٌة خبلًء كؤن لم ٌنزلوا لّط ولم ٌعٌشوا بها حٌن هلكوا"

 .(٘)عن لتادة:"}كؤن لم ٌؽنوا فٌها{، كؤن لم ٌعٌشوا، كؤن لم ٌنعموا" 
 .(ٙ)ٌمول: كؤن لم ٌعٌشوا فٌها" لال ابن عباس:" 
 .(2)كؤن لم ٌكونوا فٌها" لال أبو مالن:" 
 .(1)كؤن لم ٌكونوا فٌها لطُّ" لال ابن زٌد:" 
 :(5)أي: لم ٌنزلوا فٌها ولم ٌعٌشوا فٌها، لال مهلهل لال أبو عبٌدة:" 

 ؼنٌت دارنا تهامة فى الدهر                 وفٌها بنو معّد حلوال 
 :(ٓٔ)لال ولولهم: مؽانى الدٌار منها، واحدها: مؽنى

                                                             
: للثعلبً األنبٌاء ولصص ،ٖٓٔ: ٖ المنثور الدر، وانظر: 1ٙ٘-ٙٙ٘/ٕٔ(:ص1ٙٗٗٔتفسٌر الطبري) (ٔ)

ٔٗٗ. 
 .1ٙ٘/ٕٔ(:ص1ٙ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓ٘/ٕٔ(:ص1ٙٙٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٓ٘/ٕٔ(:ص1ٙ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٕٗ٘ٔ/٘(:ص12ٖ2أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .2ٓ٘/ٕٔ(:ص1ٙ1ٗٔأخرجه الطبري) (1)
 ..ٕٕٙ/ 1 الباري فتح فى عبٌدة أبى عن حجر ابن رواه:  «ورسوم...  ٌؽنوا لم أن(5)
 .(ؼنو) والتاج اللسان فى وهو 1ٓ -21 البسوس كتاب فى له طوٌلة كلمة من البٌت(ٓٔ)
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 .(ٔ)أتعرؾ مؽنى دمنة ورسوم"
ًَ فبلن بمكان كذا، فهو ٌَْؽنَى به ِؼنًى وؼُنًٌِّا، إذا نزل به وكان به، كما لال ٌ  مال:َؼنِ
 :(ٕ)الشاعر

 َولَمَْد ٌَْؽنَى بَِها ِجٌَرانُِن اْل                  ُمْمِسكُو ِمْنِن بَِعْهٍد َوِوَصالِ 
 :(ٖ)ولال رإبة

ٌَْدَعا                َم  َوَعْهُد َمْؽنَى ِدْمَنٍة بَِضْلفَعَا أَْبَكْت أََبا الشاْعثَاِء َوالسا
 (ٗ) إنما هو"مفعل" من"ؼنً".

ًبا َكانُوا هُُم اْلَخاِسِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ وأصابهم  [، أي:"5ٕ}الاِذٌَن َكذابُوا شُعَ
 .(٘)"الخسران والهبلن فً الدنٌا واآلخرة

كانوا هم الخاسرٌن  -أي الذٌن كذبوا وزعموا أن من ٌتبعه ٌكون خاسرا لال المراؼً:" 
لما كانوا موعودٌن به من سعادة الدنٌا واآلخرة، دون الذٌن اتبعوه فإنهم كانوا هم الفابزٌن 

 .(ٙ)المفلحٌن"
ٌمول تعالى ذكره: لم ٌكن الذٌن اتابعوا شعٌبًا الخاسرٌن، بل الذٌن كذّبوه  لال الطبري:" 

كانوا هم الخاسرٌن الهالكٌن، ألنه أخبر عنهم جل ثناإه: أن الذٌن كذبوا شعٌبًا لالوا للذٌن أراُدوا 
، ثم لال اتباعه: }لبن اتبعتم شعًٌبا إنكم إذًا لخاسرون{، فكذبهم هللا بما أحلا بهم من عاجِل نَكاله

لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: ما خسر تُبااع شعٌب، بل كاَن الذٌن كذبوا شعٌبًا لما جاءت عموبة هللا، هم 
 .(2)الخاسرٌن، دون الذٌن صّدلوا وآمنوا بهً"

أي: الخسار محصور فٌهم، ألنهم خسروا دٌنهم وأنفسهم وأهلٌهم ٌوم  لال السعدي:" 
ٌْبًا إِناكُْم إِذًا لََخاِسُروَن{"المٌامة، أال ذلن هو الخسرا  .(1)ن المبٌن، ال من لالوا لهم: }لَِبِن اتابَْعتُْم شُعَ

ٌْباً كانُوا هُُم اْلخاِسِرٌَن{ استبناؾ آخر لبٌان  لال اآللوسً:"  لوله تعالى: }الاِذٌَن َكذابُوا شُعَ

ادته فٌما تمدم، أي الذٌن ابتبلبهم بعموبة لولهم األخٌر، واستفادة الحصر هنا أوضح من استف
ٌْباً إِناكُْم إِذاً لَخاِسُروَن فصاروا هم الخاسرٌن للدنٌا  كذبوه علٌه السبلم عولبوا بمولهم َلبِِن اتابَْعتُْم شَُع
والدٌن لتكذٌبهم ال المتبعون له علٌه السبلم المصدلون إٌاه علٌه السبلم، وبهذا المصر اكتفى عن 

                                                             
 .ٕٕٙ/ 1 الباري فتح، وانظر: ٕٕٔ/ٔمجاز المرآن: (ٔ)
: ٕ جنً البن والخصابص ،2ٖ: ٕ الشجري ابن مختارات ،1٘: دٌوانهالشعر لعبٌد بن األبرص، انظر:  (ٕ)

 فً ما إال فٌها ٌتجشم لم التً الفاخرة المصٌدة وهً ،2ٖٕ: ٖ والخزانة ،ٙٙ: ٔ جنً البن والمنصؾ ٕ٘٘ٗ
 منها بٌت كل مصراع آخر أن على كلها المصٌدة فماد إلٌه، أجاءه واستكراه اؼتصاب ؼٌر عن ووسعه، نهضته

ًا  ٌَا: أولها الخصابص، فً جنً ابن لال كما التعرٌؾ،( ال) إلى منته اِرسَ  َمْنِزلَ ...  اْلـ َواُْستَْخبَِرا اُْربََعا َخِلٌلَ  الدا
 .الِحبللِ  أْهلِ  ِمنْ 
 الشاَمالِ  َوتَؤَِوٌبُ  َمْؽنَاهُ، لَْطرُ ...  الْ  بَْعَدنِ  َعفاى البُْردِ  َسْحكِ  ِمثْلَ 
 الِوَصالِ  بِؤَْسبَابِ  ِمْننِ  ُمْمِسكُو...  اْلـ ِجٌَرانُنِ  بِه ٌَْؽنَى َولَمَدْ 

. معًا وللرواٌة المخطوطة، فً لما تؽٌٌر وهو ،"المستمسكو: "المطبوعة فً وكان. النهج ذلن على بها واستمر
 لال كما أحٌانا، العرب تفعل وهكذا. لئلضافة ال االسم، لطول النون فحذؾ ،"الممسكون"ٌعنً" الممسكو: "ولوله

 نََطؾُ  َوَرابِنَا ِمنْ  ٌَؤْتٌِِهمُ ...  ال العَِشٌَرةِ  َعْورةَ  اْلَحافِظُو: األنصاري
ٌٍْب، أَبَنًِ : األخطل ولول ًا  إِنْ  كُلَ  األَْؼبلال َوفَكاَكا الُملُونَ  لَتبَل...  اللاذَا َعما
 (ٖ)شرح المحمك: الهامش:5ٙ٘/ٕٔ، وتفسٌر الطبري:2ٙ: ٔ والمنصؾ ،5٘: ٔ سٌبوٌه انظر

عَا َحَماًما َهاَجتْ  َحَماَمةٌ ...  ٌَْربَعَا أَنْ  نَْولُهُ َوِمثْلً َهاَجْت،: ٌمول تمٌم، بنً لومه مدٌح فً، 12: دٌوانه(ٖ)  سُجا
ٌَْدَعا الشاْعثَاءِ  أَبَا أَْبَكتْ  َم  بَضْلفَعَا ِدْمنَةٍ  َمْؽنَى وَعْهدُ ...  َوالسا
ٌُْمها َوأَْمَسى بَاَدتْ   تَذَْعذََعا َخ

 .موضع اسم ،"ضلفع"و. نفسه ٌعنً" الشعثاء أبو"و
 .2ٓ٘-5ٙ٘/ٕٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٓٔ/5تفسٌر المراؼً: (ٙ)
 .2ٓ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (1)
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ٌْباً 5ٗفً سورة ]هود:  التصرٌح باالنجاء كما ولع ٌْنا شُعَ ا جاَء أَْمُرنا نَجا [ من لوله تعالى: }َولَما
 .(ٔ)َوالاِذٌَن آَمنُوا َمعَهُ{"

هم المخصوصون بالخسران العظٌم، دون أتباعه فإنهم الرابحون،  لال الزمخشري:أي:" 
شٌاعهم، وتسفٌه لرأٌهم، و فً هذا االستبناؾ واالبتداء وهذا التكرٌر: مبالؽة فً رد ممالة المئل أل

 .(ٕ)واستهزاء بنصحهم لمومهم واستعظام لما جرى علٌهم"
 الفوابد:
فى اآلٌة إٌماء إلى أن الحرٌص على التمتع بالوطن واالستبداد فٌه على أهل الحك تكون  -ٔ

عالبته الحرمان األبدى منه، كما أن الحرٌص على الربح بؤكل أموال الناس بالباطل 
 منه ومن ؼٌره.ٌنتهى بالحرمان 

أن هللا تعالى شهد بتكذٌب لوم شعٌب واستعاضته من ذلن بؤصول المنانٌة أن الحكٌم ال  -ٕ
 .ٌرٌد كون الظلم وال ٌخلمه فلببس ما شروا به أنفسهم لو كانوا ٌعلمون

فً اآلٌة أسلوب التوكٌد باستخدام ضمٌر الفصل، أو ما ٌسمى عند الكوفٌٌن بضمٌر  -ٖ
ٌَفصل بٌن المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر، مثال  العماد، وهو الضمٌر الذي

ٌْبًا َكؤَْن لَْم ٌَْؽنَْوا فٌَِها الاِذٌَن َكذابُوا  الفصل بٌن ما أصله المبتدأ والخبر: }الاِذٌَن َكذابُوا شُعَ
ٌْبًا َكانُوا هُُم اْلَخاِسِرٌَن{، ومثال الفصل بٌن المبتدأ والخبر: }أُولَبَِن هُ  ُم اْلُمْفِلُحوَن{ شُعَ

 [2٘ٔ]األعراؾ: 
 

 المرآن
ٌَْف آَسى َعلَى لَْوٍم  َكافِِرٌَن }فَتََول ى َعْنُهْم َولَاَل ٌَا لَْوِم لَمَْد أَْبلَْغتُكُْم ِرَسااَلِت َربًِّ َونََصْحُت لَكُْم فََك

 [1ٖ({ ]األعراف : 1ٖ)

 التفسٌر:
ال: ٌا لوم لمد أبلؽتكم رساالت ربً، فؤعرض شعٌب عنهم حٌنما أٌمن بحلول العذاب بهم، ول

ونصحت لكم بالدخول فً دٌن هللا واإللبلع عما أنتم علٌه، فلم تسمعوا ولم تطٌعوا، فكٌؾ أحزن 
 على لوم جحدوا وحدانٌة هللا وكذبوا رسله؟

فؤعرض شعٌب عنهم حٌنما أٌمن  [، أي:"5ٖ}فَتََولاى َعْنُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"بهم بحلول العذاب

ٌمول تعالى ذكره: فؤدبر شعٌب عنهم، شاخًصا من بٌن أظهرهم حٌن  لال الطبري:" 
 .(ٗ)أتاهم عذاب هللا"

 .(٘)أعرض }عنهم{ شعٌب شاخصا من بٌن أظهرهم حٌن أتاهم العذاب"لال البؽوي:" 
ٌَا لَْوِم لَمَْد أَْبلَْؽتُكُْم ِرَسااَلِت َربًِّ{ لوله تعالى:  ولال: ٌا لوم  [، أي:"5ٖ]األعراؾ : }َولَاَل 

 .(ٙ)"لمد أبلؽتكم ما أُرسلت به من ربً
 .(2)فً نزول العذاب" لال أبو اللٌث:أي:" 
وأّدٌت إلٌكم ما بعثنً به إلٌكم، من تحذٌركم ؼضبَه على إلامتكم  لال الطبري:ٌمول:" 

 .(1)على الكفر به، وظلم الناس أشٌاءهم"

                                                             
 .1/٘روح المعانً: (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٕالكشاؾ: (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .5ٕ٘/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٕٙٔ، و1٘ٔر:التفسٌر المٌس (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
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أي: أوصلتها إلٌكم، وبٌنتها حتى بلؽت منكم ألصى ما ٌمكن أن تصل  لال السعدي:" 
 .(ٔ)إلٌه، وخالطت أفبدتكم"

ونصحت لكم بالدخول فً دٌن هللا  [، أي:"5ٖ}َونََصْحُت لَكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"واإللبلع عما أنتم علٌه، فلم تسمعوا ولم تطٌعوا

 .(ٖ)بؤمري إٌاكم بطاعة هللا، ونهٌكم عن معصٌته" لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)فلم تمبلوا نصحً، وال انمدتم إلرشادي، بل فسمتم وطؽٌتم" لال السعدي:" 
ٌَْؾ آَسى َعلَى لَْوٍم َكافِِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فكٌؾ أحزن على  [، أي:"5ٖ}فََك

 .(٘)"لوم جحدوا وحدانٌة هللا وكذبوا رسله؟
 .(ٙ)ٌعنً: فكٌؾ أحزن؟" عباس:"لال ابن  
 .(2)أي: كٌؾ أحزن بعد النصٌحة على لوم إن عذبوا" لال أبو اللٌث:" 
ع  لال الطبري:"  ٌمول: فكٌؾ أحزن على لوم َجَحدوا وحدانٌة هللا وكذبوا رسوله، وأتوجا

 .(1)لهبلكهم؟"
 :(5)، ولال«األسى»أي: أحزن وأتندم وأتوجع، ومصدره  لال أبو عبٌدة:" 

ٌْنَاهُ ِمْن فَْرِط األََسى  (ٓٔ)"َواْنَحلَبَْت َع
أي: فكٌؾ أحزن على لوم ال خٌر فٌهم، أتاهم الخٌر فردوه ولم ٌمبلوه وال  لال السعدي:" 

ٌلٌك بهم إال الشر، فهإالء ؼٌر حمٌمٌن أن ٌحزن علٌهم، بل ٌفرح بإهبلكهم ومحمهم. فعٌاذا بن 
اللهم من الخزي والفضٌحة، وأي: شماء وعموبة أبلػ من أن ٌصلوا إلى حالة ٌتبرأ منهم أنصح 

 .(ٔٔ)الخلك لهم؟"
لوله: }ٌا لَْوِم لَمَْد أَْبلَْؽتُكُْم ِرساالِت َربًِّ{، إلى آخر اآلٌة كبلم ٌمتضً أن  لال ابن عطٌة:" 

ٌْباً علٌه السبلم وجد فً نفسه لما رأى هبلن لومه حزنا وإشفالا إذ كان أمله فٌهم ؼٌر ذلن،  شُعَ

جعل ٌعدد معاصٌهم فلما وجد ذلن طلب أن ٌثٌر فً نفسه سبب التسلً عنهم والمسوة علٌهم ف
وإعراضهم الذي استوجبوا به أن ال ٌتؤسؾ علٌهم، فذكر أنه بلػ الرسالة ونصح، والمعنى 
ٌَْؾ آسى على هإالء الكفرة،  فؤعرضوا وكذبوا، ثم لال لنفسه لما نظرت فً هذا وفكرت فٌه فََك

بدر، ولال مكً: وسار شعٌب  وٌحتمل أن ٌمول هذه الممالة على نحو لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص ألهل للٌب
 .(ٕٔ)بمن معه حتى سكن مكة إلى أن ماتوا بها"

لاله تؤسفا بهم لشدة حزنه علٌهم ثم أنكر على نفسه فمال: فكٌؾ آسى  لال البٌضاوي:" 
على لوم كافرٌن لٌسوا أهل حزن الستحمالهم ما نزل علٌهم بكفرهم، أو لاله اعتذارا عن عدم 

مد بالؽت فً اإلببلغ واإلنذار وبذلت وسعً فً النصح واإلشفاق فلم شدة حزنه علٌهم. والمعنى ل
 .(ٖٔ)تصدلوا لولً، فكٌؾ آسى علٌكم"

                                                             
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (ٗ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .2ٔ٘/ٕٔ(:ص1ٙ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٖٗ٘/ٔبحر العلوم: (2)
 .2ٔ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 َوأَْبلََسا! أَْعِرفُهُ ! نَعَمْ : لَالَ  ، وتمامه:"ٕٓ دٌوانه فى للعجاج الشطر(5)

َناهُ  َواْنَحلَبَتْ  ٌْ  .األََسى َفْرطِ  ِمنْ  َع
 المشهور رجزه من وهو ،( كرس( )حلب) واللسان ،ٕٖ٘: ٔ والكامل، 2٘ٗ/ٓٔوانظر: تفسٌر الطبري:

 .ٕٕٕ/ٔمجاز المرآن: (ٓٔ)
 .5ٕٙتفسٌر السعدي: (ٔٔ)
 .ٖٔٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٕٔ)
 .ٕٗ/ٖتفسٌر البٌضاوي: (ٖٔ)
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لال دمحم بم إسحاق:" بلؽنً وهللا أعلم أن هللا سلط علٌهم الحر حتى إذا أنضجهم أنشؤ لهم  
إذا دخلوا الظلة كالسحابة السوداء، فلما رأوها ابتدروها ٌستؽٌثون ببردها مما هم فٌه، حتى 

تحتها أطبمت فهلكوا جمٌعا، ونجا هللا عز وجل شعٌبا والذٌن آمنوا معه فؤصابه على لومه حزن 
لما نزل بهم من نممة هللا، ثم لال: ٌعزي نفسه فٌما ذكر هللا عنه: }ٌا لوم لمد أبلؽتكم رساالت 

 .(ٔ)ربً ونصحت لكم فكٌؾ آسى على لوم كافرٌن{"
 .(ٕ)، بكسر الهمزة وهً لؽة«إٌسى»رؾ واألعمش: ولرأ ابن وثاب وطلحة بن مص 
 الفوابد:
ال أسى وال حزنا على من أهلكه هللا تعالى بظلمه وفساده فً األرض، وهل ٌحزن على  -ٔ

 لوم جحدوا وحدانٌة هللا وسخروا بنبٌه ودعوته والموحدٌن!
بؤهل الملٌب وكما فعل مشروعٌة توبٌخ الظالمٌن بعد هبلكهم كما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -ٕ

 صالح وشعٌب علٌهما السبلم.
 

 المرآن
عُونَ  ر  اِء لَعَل ُهْم ٌَض  ر  ٍ إاِل  أََخْذنَا أَْهلََها بِاْلبَؤَْساِء َوالض  ًّ ({ 1ٗ )}َوَما أَْرَسْلنَا فًِ لَْرٌٍَة ِمْن نَبِ

 [1ٗ]األعراف : 

 التفسٌر:
ا هم فٌه من الشرن، فكذابه وما أرسلنا فً لرٌة من نبً ٌدعوهم إلى عبادة  هللا، وٌنهاهم عما

لومه، إال ابتلٌناهم بالبؤساء والضراء، فؤصبناهم فً أبدانهم باألمراض واألسمام، وفً أموالهم 
 بالفمر والحاجة; رجاء أن ٌستكٌنوا، وٌنٌبوا إلى هللا، وٌرجعوا إلى الحك.

اِء{ ]األعراؾ : }َوَما أَْرَسْلنَا فًِ َلْرٌٍَة ِمْن نَبِ لوله تعالى:  را ٍ إِالا أََخْذنَا أَْهلََها بِاْلبَؤَْساِء َوالضا ًّ
ا هم فٌه من الشرن،  [، أي:"5ٗ وما أرسلنا فً لرٌة من نبً ٌدعوهم إلى عبادة هللا، وٌنهاهم عما

فكذابه لومه، إال ابتلٌناهم بالبؤساء والضراء، فؤصبناهم فً أبدانهم باألمراض واألسمام، وفً 
 .(ٖ)"لهم بالفمر والحاجةأموا

فَه سنّته فً األمم التً لد َخلَت من  لال الطبري:"  ٌمول تعالى ذكره لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، معّرِ
لبل أمته، ومذّكَر من كفر به من لرٌش، لٌنزجروا عما كانوا علٌه ممٌمٌن من الشرن باهلل، 

نا أهلها بالبؤساء والتكذٌب لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: }وما أرسلنا فً لرٌة من نبً{، لبلن، }إال أخذ
ُر وسوء الحال فً  والضراء{، وهو البإس وَشَظؾ المعٌشة وِضٌمها، و}الضراء{، وهً الضُّ

 .(ٗ)أسباب ُدنٌاهم"
 .(٘)عن السدي: }أخذنا أهلها بالبؤساء والضراء{، ٌمول: بالفمر والجوع" 
بؤساء{، أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه لوله: "}بال 

. لال ابن أبً حاتم:"وروي عن ابن عباس، وأبً العالٌة، والحسن فً أحد (ٙ)لال: البؤساء الفمر"
لولٌه ومرة الهمدانً، وسعٌد بن جبٌر، ومجاهد والضحان، والربٌع بن أنس، والسدي ومماتل 

 .(2)بن حٌان نحو ذلن"
 .(1)وعن الحسن: "}البؤساء{، لال: الببلء" 
 .(ٔ)جبٌر:"}فؤخذناهم بالبؤساء{، لال: خوفا من السلطان"عن سعٌد بن  

                                                             
 ، مختصرا.2ٕ٘-2ٔ٘/ٕٔ(:ص12ٔٗٔ، والطبري)ٕٗ٘ٔ/٘(:ص12ٖ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٕ٘/ٕٔ(:ص12ٕٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٕ٘٘ٔ-ٕٗ٘ٔ(:ص12ٗٔتم)تفسٌر ابن ابً حا (ٙ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘تفسٌر ابن أبً حاتم: (2)
 .ٕ٘٘ٔ/ٕٔ(:ص12ٕٗتفسٌر ابن ابً حاتم) (1)
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أخرج ابن أبً حاتم بسنده عن مرة عبد هللا بن مسعود فً لوله: "}والضراء{، لال:  
. لال ابن أبً حاتم:"وروي، عن ابن عباس. وأبً العالٌة، ومرة الهمدانً، (ٕ)الضراء السمم"

الربٌع بن أنس، ومماتل بن حٌان نحو وأبً مالن والضحان، والحسن، ومجاهد، والسدي و
 .(ٖ)ذلن"

 .(ٗ)وعن سعٌد بن جبٌر فً لول هللا: "}والضراء{، ٌعنً: حٌن الببلء والشدة" 
 .(٘)عن الحسن:"}والضراء{، لال: هذه األمراض والجوع ونحو ذلن"و 
عُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  رجاء أن ٌستكٌنوا، وٌنٌبوا إلى  [، أي:"5ٗ}لَعَلاُهْم ٌَضارا

 .(ٙ)"هللا، وٌرجعوا إلى الحك
ٌمول: فعلنا ذلن لٌتضّرعوا إلى ربهم، وٌستكٌنوا إلٌه، وٌنٌبوا، باإللبلع  لال الطبري:" 

 .(2)عن كفرهم، والتوبة من تكذٌب أنبٌابِهم"
 .(1)}لعلهم{، ٌعنً: كً" لال أبو مالن:" 
 الفوابد:
 األمم السابمة.بٌان سنة هللا تعالى فً  -ٔ
تخوٌؾ كفار لرٌش بما دلت علٌه هذه السنة من أخذ هللا تعالى المصرٌن على الكفر  -ٕ

 المتمردٌن على الحك.
 
 المرآن

اُء فَ  اُء َوالس ر  ر  ْلنَا َمَكاَن الس ٌِّئَِة اْلَحَسَنةَ َحت ى َعفَْوا َولَالُوا لَْد َمس  آبَاَءنَا الض  بَْغتًَة  ؤََخْذنَاهُمْ }ثُم  بَد 
ٌَْشعُُروَن )  [1٘({ ]األعراف : 1َ٘وهُْم اَل 

 التفسٌر:

لنا الحالة الطٌبة األولى مكان الحالة السٌبة، فؤصبحوا فً عافٌة فً أبدانهم، وَسعَة ورخاء  ثم بدا
ا هم  فً أموالهم; إمهاال لهم، ولعلهم ٌشكرون، فلم ٌُِفد معهم كل ذلن، ولم ٌعتبروا ولم ٌنتهوا عما

ولالوا: هذه عادة الدهر فً أهله، ٌوم خٌر وٌوم شر، وهو ما جرى آلبابنا من لبل، فٌه، 
 فؤخذناهم بالعذاب فجؤة وهم آمنون، ال ٌخطر لهم الهبلن على بال.

ْلنَا َمَكاَن الساٌِّبَِة اْلَحَسنََة{ ]األعراؾ :   لنا الحالة الطٌبة  [، أي:"5٘لوله تعالى:}ثُما بَدا ثم بدا
 .(5)"ان الحالة السٌبة، فؤصبحوا فً عافٌة فً أبدانهم، وَسعَة ورخاء فً أموالهماألولى مك
ٌمول تعالى ذكره: }ثم بدلنا{ أهَل المرٌة التً أخذنا أهلها بالبؤساء  لال الطبري:" 

والضراء، }مكان السٌبة{، وهً البؤساء والضراء، وإنما جعل ذلن"سٌبة"، ألنه مّما ٌسوء الناس 
 .(ٓٔ)وال تسوءهم "الَحَسنة"، وهً الرخاء والنعمة والسعة فً المعٌشة"

 .(ٔٔ): مكان الشدة رخاء"عن لتادة: "}مكان السٌبة الحسنة{، لال 
خاء" لال ابن عباس:"   .(ٕٔ)ٌمول: مكان الشدة الرا

                                                                                                                                                                               
 .ٕ٘٘ٔ/ٕٔ(:ص12ٖٗتفسٌر ابن ابً حاتم) (ٔ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘(:ص12ٗٗتفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘تفسٌر ابن ابً حاتم:  (ٖ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘(:ص12ٗ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘(:ص12ٗٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .2ٕ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٙ٘ٔ/٘(:ص12ٗ2أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .2ٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٕٔ(:ص12ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .2ٗ٘/ٕٔ(:ص12ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
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 وفً رواٌة:" .(ٔ)}السٌبة{، الشر، و}الحسنة{، الرخاء والماُل والولد" لال مجاهد:" 
 .(ٕ)و}الحسنة{، الخٌر"

 .(ٖ)بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبُّوا فً الدنٌا" لال ابن زٌد:" 
 .(ٗ)"حتى كثروا ونموا [، أي:"5َ٘عفَْوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}َحتاى  
ٌمول: حتى َكثُروا، كذلن كل شًء كثر، فإنه ٌمال فٌه: لد عفا،  كما لال  لال الطبري:" 
 :(٘)الشاعر

ْحِم كُوِم" ٌَْؾ ِمْنَها              بِؤَْسُوِق َعافٌَِاِت الشا  .(ٙ)ولَِكناا نُِعضُّ السا
 .(2)}حتى عفوا{، من ذلن العذاب" عن ابن زٌد:" 
 [، على ألوال:5٘لوله تعالى:}َحتاى َعفَْوا{ ]األعراؾ : واختلفوا فً  

، ومنه لول (ٔٔ)، والضحان(ٓٔ)، والسدي(5)، ومجاهد(1)أحدها : حتى كثروا ، لاله ابن عباس
 :(ٕٔ)لبٌد

 َعْنُهْم فَاْنتَمَلْ  َوأنَاٌس بَْعَد لَتٍْل لَْد َعفَواْ                َوَكثٌٌِر َزالَ 
كثروا كما ٌكثر الّنبات والّرٌش، ثم أخذهم عند ذلن بؽتة وهم ال  لال ابن زٌد:"

ٌَْشعُرون"
(ٖٔ). 

 .(ٗٔ)والثانً : حتى أعرضواْ ، لاله ابن بحر
 .(٘ٔ)والثالث : حتى سُّروا ، لاله لتادة

وهذا الذي لاله لتادة فً معنى:"عفوا"، تؤوٌٌل ال وجه له فً كبلم العرب.  لال الطبري:"
وا  ألنه ال ٌعرؾ"العفو" بمعنى السرور،فً شًء من كبلمها، إال أن ٌكون أراد: حتى سُرُّ

 .(ٙٔ)بكثرتهم وكثرِة أموالهم، فٌكون ذلن وجًها، وإن بَعُد"
 :(1ٔ)بن أبً حازم ، ومنه لول بشر(2ٔ)والرابع : حتى سمنوا ، لاله الحسن

َن َمْعِرضاً فٌِِه اْزِوَرارُ  ا أَْن َعفَا َوأََصاَب َماالً               تََسما  فَلَما
اُء{ ]األعراؾ :  اُء َوالسارا را فمالوا  [، أي:"5٘لوله تعالى:}َولَالُوا لَْد َمسا آبَاَءنَا الضا

كفراناً للنعمة: هذه عادة الدهر ولد مّس آباءنا مثل ذلن من المصابب ومن الرخاء ولٌست بعموبة 
 .(5ٔ)"من هللا

خبٌر من هللا عن هإالء الموم الذٌن أبدلهم مكان الحسنة السٌبة التً لال الطبري: هذا "
كانوا فٌها، استدراًجا وابتبلء، أنهم لالوا إذ فعل ذلن بهم: هذه أحوال لد أصابْت َمْن لبلنا من 

                                                             
 .2ٗ٘/ٕٔ(:ص12ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٗ٘/ٕٔ(:ص12٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٗ٘/ٕٔ(:ص122ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .5ٔ /ٕ لصٌدة دٌوانهالبٌت للبٌد بن ربٌعة، انظر:  (٘)
 .2ٖ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٗ٘/ٕٔ(:ص122ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .2٘٘-2ٗ٘/ٕٔ(:ص121ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص125ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص11ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص11ٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٕٔ)
 .2٘٘/ٕٔ(:ص11٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٗٔ)
 .2ٙ٘/ٕٔ(:ص11ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .2ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (2ٔ)
 .ٕٕٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1ٔ)
 .2ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5ٔ)
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آبابنا، ونالت أسبلفَنا، ونحن ال نعُدو أن نكون أمثالَهم ٌصٌبنا ما أصابهم من الشدة فً المعاٌش 
 فٌها وهً"السراء"، ألنها تَسرُّ أهلها.  والرخاء

وجهل المساكٌن شكَر نعمة هللا، وأؼفلوا من جهلهم استدامةَ فضلِه باإلنابة إلى طاعته، 
 .(ٔ)والمسارعة إلى اإللبلع عما ٌكرهه بالتوبة، حتى أتاهم أمره وهم ال ٌشعرون"

فؤخذناهم بالعذاب  [، أي:"5٘{ ]األعراؾ : لوله تعالى:}فَؤََخْذَناهُْم بَْؽتَةً َوهُْم اَل ٌَْشعُُرونَ 
 .(ٕ)"فجؤة وهم آمنون، ال ٌخطر لهم الهبلن على بال

ٌمول: فؤخذناهم بالهبلن والعذاب فجؤة، أتاهم على ِؼّرة منهم بمجٌبه،  لال الطبري:"
ٌََروه"  .(ٖ)وهم ال ٌدرون وال ٌعلمون أنّه ٌجٌبهم، بل هُم بؤنه آتٌهم مكذّبون حتى ٌعاٌنوه و

 الفوابد:
التذكٌر والوعظ بتارٌخ األمم السابمة المنبىء عن أسباب هبلكهم وخسرانهم لٌتجنبها  -ٔ

 العمبلء، كما لال تعالى: }لمد كان فً لصصهم عبرة ألولً األلباب{ .
ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة والتً لبلها: أن هللا تعالى ٌبدأ باللطؾ ثم ٌعالب من ٌشاء ممن  -ٕ

 بالِخْذالن. لم ٌمبل  اللطؾ
وربما عبار عن عدم اللطؾ بالعبد حٌث ال ٌعالب باإلضبلل، وحٌث ال ٌستحك 
ً على شًٍء من طاعاته بالتخلٌة بٌن العبد وبٌن نفسه، كما رواه الحاكم فً سبب  ثوابا

ٌٍْب، عن ابن عباس  حه من حدٌث كَُر فً تفسٌر سورة -ذنب داود علٌه السبلم وصحا
ما أصابه بعد المدر إالا من عُْجب عجب به من نفسه، وذلن لال: ما أصاب داود  -ص

أنه لال: ٌا رب ما من ساعٍة من لٌٍل وال نهاٍر إالا وعابٌد من آل داود ٌعبدن، وٌُصّلًِ 
لن، أو ٌَُسبُِّح أو ٌُكبُِّر، فكره هللا ذلن، فمال له: ٌا داوُد إن ذلن لم ٌكن إالا بً، ولوال 

تً وجبللً، ألِكلنان إلى نفسن ٌوماً، لال: فؤخبرنً ]به[ َعْونً لن ما لَِوٌَت عل ٌه، وِعزا

 .(ٗ)ٌا رب، فؤصابته السٌبة ذلن الٌوم "
 .(٘)وكذا ُرِوَي نحو ذلن فً سبب ذنب آدم علٌه السبلم

من حدٌث زٌد بن ثابت أنه لال: "  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وروى أحمُد والحاكم أٌضاً عن النبً 
ٌْعٍَة وضعٍؾ وذنٍب وَخطٌبٍة "وإن تَِكْلنً إ  .(ٙ)لى نفسً تَِكْلنً إلى َض

                                                             
 .2ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٕٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٙ٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 بن سلٌمان أنبؤنا إدرٌس، بن دمحم حاتم أبو حدثنا بالرّي، الفمٌه دمحم بن إسماعٌل عن ٖٖٗ/ ٕ الحاكم أخرجه(ٗ)

 عباس ابن عن كُرٌب، عن عمبة، بن موسى عن الزناد، أبً بن الرحمن عبد حدثنا البؽدادي، الهاشمً داود
 .ضعؾ فٌها الزناد أبً بن الرحمن عبد عن البؽدادٌٌن رواٌة أن مع الذهبً ووافمه وصححه مولوفاً،
 .". الشعب"  فً البٌهمً إلى نسبته وزاد ٙ٘ٔ/ 2"  المنثور الدر"  فً السٌوطً وذكره

 ٗٙ/ ٔ والحاكم ،1ٕ - 2ٕ/ ٔ"  الطبمات"  فً سعد وابن ،(2ٙٔٙ) حبان وابن ،(1ٖٖٙ) الترمذي أخرج(٘)
 هلل، الحمد: فمال عطس، الروح، فٌه ونفخ آدم هللا خلك لما: " ولفظه هرٌرة، أبً حدٌث من 1ٙ٘ - 1٘٘/ ٕو

 فسلم -جلوس منهم مئل إلى- المبلبكة أولبن إلى اذهب آدم، ٌا ربُّن ٌرحمن: ربُّه له فمال هللا، بإذن هللا فَحِمدَ 
 بنٌن وتحٌة تحٌتن هذه: فمال ربه، إلى رجع ثم هللا، ورحمة السبلم وعلٌكم: فمالوا علٌكم، السبلم: لمال علٌهم،
 ٌمٌن ربً ٌدي وكلتا ربً، ٌمٌن اخترت: فمال شبت، أٌهما اختر -ممبوضتان وٌداه- وعبل جل هللا ولال بٌنهم،

 منهم، انسان كل فإذا ذرٌتن، هإالء: فمال هإالء؟ ما ربًِّ، أي: فمال وذرٌته، آدم فٌهما فإذا بسطهما، ثم مباركة،
 ما رب ٌا: لال سنة، أربعٌن إالا  له ٌكتب لم -أضوبهم من أو- أْضَوُإهم رجل فٌهم فإذا عٌنٌه بٌن عمره مكتوب

 كتبت الذي ذان: لال عمره، فً ِزْده رّبِ، أي: لال سنة، أربعٌن عمره هللا كتب ولد داود، ابنن هذا: لال هذا؟
 أَْهِبطَ  ثم هللا، شاء ما الجنة فسكن الجنة اسكن. وذان أنت: لال. سنة ستٌن عمري من له جعلتُ  لد فإنً: لال. له

 ولكنن بلى،: لال. سنة ألؾ لً كُتب لد َعِجْلت، لد: آدم له فمال الموت، ملن فؤتاه لنفسه، ٌعُدا  آدم وكان منها،
 ." والشهود بالكتاب أمر فٌومبذ ذرٌته، فنسٌت ونسً ذرٌته، فجحدت فجحد، سنة ستٌن منها داود البنن جعلت

 أبً بن بكر أبً عن طرٌمٌن من 2ٔ٘ - ٙٔ٘/ ٔ والحاكم ،(1ٖٓٗ) والطبرانً ،5ٔٔ/ ٘ أحمد أخرجه(ٙ)
 علمه - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أن ثابت بن زٌد عن الدرداء، أبً عن حبٌب، بن ضمرة عن مرٌم،
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ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ َما َزَكى  ِ َعلَ وٌعُضُد هذه األحادٌث لوله تعالى: }َولَْواَل فَْضُل َّللاا
ً َمْن ٌََشاُء{ ]النور:  َ ٌَُزّكِ ِ  [، ولوله تعالى: }فَلَْوالَ ِٕٔمْنكُْم ِمْن أََحٍد أَبًَدا َولَِكنا َّللاا فَْضُل َّللاا

ٌْكُْم َوَرْحَمتُهُ لَكُْنتُْم ِمَن اْلَخاِسِرٌَن{ ]البمرة:  ٌْكُْم أَْن َهَداكُْم َٗٙعلَ ُ ٌَُمنُّ َعلَ [، ولوله: }بَِل َّللاا
ٌَماِن{ ]الحجرات:  }َوإِالا تَْصِرْؾ  -مع عصمة النبوة-[، ولال ٌوسؾ علٌه السبلم 2ِٔلئْلِ
ٌَْدهُنا أَْصُب إِلَ   [ وأمثالها.ٌِْٖٖهنا َوأَكُْن ِمَن اْلَجاِهِلٌَن{ ]ٌوسؾ: َعنًِّ َك

فثبت أن ابتداء التكلٌؾ فً األشمٌاء هو حال الفطرة، ثُما التخلٌة بٌنه وبٌن نفسه 
بعد التمكٌن وإلامة الحجة ببلوغ الدعوة النبوٌة، وظهور المعجز مع الفطرة التً ُخِلَك 

ٌْنَاهُْم فَاْستََحبُّوا علٌها، وهذا المَْدُر وحده هو الذي سما  ا ثَُموُد فََهَد اه هللا هُدًى فً لوله: }َوأَما
[ وهو الذي سماه هللا حجة فً لوله: }ِلببَلا ٌَكُوَن ِللنااِس 2ٔاْلعََمى َعلَى اْلُهَدى{ ]فصلت: 

ُسِل{ ]النساء:  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجا  [.َ٘ٙٔعلَى َّللاا
هللا إذا َوَكَل العبد إلى نفسه حٌنبٍذ لم ٌكن منه إالا ولكن دلا ما لدمنا اآلن على أن 

اختٌار الضبلل ما لم ٌتفضل الرب بما ال ٌجب فً حكمة هللا المساواة فٌه بٌن جمٌع 
خلمه من األلطاؾ الزابدة على التمكٌن، وعلى الفطرة، وإلامة الحجة، وسبك اإلرادة 

لم عند الجمٌع، بل مثل سبك العلم عند أهل السنة ؼٌر مانع من االختٌار، مثل سبك الع
 .(ٔ)واإلرادة معاً عند الجمٌع فً أفعال هللا تعالى

 المرآن
ٌِْهْم بََركَاٍت ِمَن الس َماِء َواأْلَْرِض َولَِكْن َكذ   بُوا }َولَْو أَن  أَْهَل اْلمَُرى آَمنُوا َوات مَْوا لَفَتَْحنَا َعلَ

 [1ٙ({ ]األعراف : 1ٙوَن )فَؤََخْذنَاهُْم بَِما َكانُوا ٌَْكِسبُ 
 التفسٌر:

ولو أنا أهل المرى صدالوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما نهاهم هللا عنه، لفتح هللا لهم أبواب الخٌر 

 من كّلِ وجه، ولكنهم كذابوا، فعالبهم هللا بالعذاب المهلن بسبب كفرهم ومعاصٌهم.
ولو أنا أهل المرى  [، أي:"5ٙآَمنُوا َواتاَمْوا{ ]األعراؾ : }َولَْو أَنا أَْهَل اْلمَُرى لوله تعالى: 

 .(ٕ)"صدالوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما نهاهم هللا عنه
أي : آمنت للوبهم بما جاءتهم به الرسل ، وصدلت به واتبعته ، واتموا  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)بفعل الطاعات وترن المحرمات"
 .(ٗ)آمنوا بما أنزل، اتموا ما حرم هللا" لال لتادة:" 

                                                                                                                                                                               

 فً والخٌر وسعدٌن لبٌن اللهم لبٌن: ٌصبح حٌن ٌمول ٌوم كل فً أهله به وٌتعاهد ٌتعلمه أن وأمره الدعاء، هذا
 .المطعة هذه آخره وفً مطوالً  فذكروه...  ٌدٌن

 .ضعٌؾ وهو مرٌم، أبً بن بكر أبا فٌه ألن مردود، له الحاكم وتصحٌح
 حدثنً -اللٌث كاتب وهو- صالح بن هللا عبد حدثنا الدمٌاطً، سهل بن بكر عن( 5ٖٕٗ) الطبرانً وأخرجه
 .ثابت بن زٌد عن حبٌب، بن ضمرة عن صالح، بن معاوٌة
 وثموا رجاله الطبرانً إسنادي وأحد والطبرانً، أحمد رواه: ولال ٖٔٔ/ ٓٔ"  المجمع"  فً الهٌثمً وذكره

 .ضعٌؾ وهو مرٌم، أبً بن بكر أبو األسانٌد بمٌة وفً
 بن عثمان بن هللا وعبد. صالح أبً بن سهٌل عن سلمة، بن حماد عن عفان، عن ٕٔٗ/ ٔ أحمد عند الباب وفً

 - وسلم علٌه هللا صلى - هللا رسول أن مسعود بن هللا عبد عن مسعود، بن عُتبة بن هللا عبد بن عون عن خثٌم،
 الخٌر من وتباعدنً الشر من تمربنً نفسً إلى تكلنً إن فإنن...  واألرض السماوات فاطر اللهم: لال من: لال

ً  أن الرحمن عبد بن الماسم فؤخبرت: سهٌل لال... "   تمول وهً إالا  جارٌة أهلنا فً ما: لال وكذا، بكذا أخبر عونا
 .خدرها فً هذا

 لم هللا عبد بن عون أن إالا  الصحٌح رجال ورجاله أحمد رواه: ولال 2ٗٔ/ ٓٔ المجمع"  فً الهٌثمً وذكره
 .مسعود ابن من ٌسمع

 .ٖٔٔ-ٔٔٔ/ٙم:الماس أبً سنة عن الذب فً والمواصم العواصمانظر:  (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘ٔ/٘(:ص12ٙ٘(، و)12ٙٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
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ٌِْهْم بََرَكاٍت ِمَن الساَماِء َواأْلَْرِض{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لفتح هللا  [، أي:"5ٙ}لَفَتَْحنَا َعلَ
 .(ٔ)"لهم أبواب الخٌر من كّلِ وجه

 .(ٕ)أي : لطر السماء ونبات األرض " لال ابن كثٌر:" 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أكرموا الخبز فإن هللا أنزله من بركات عن موسى الطابفً لال: "لال 

 .(ٖ)"السماء، وأخرجه من بركات األرض
ٌِْهْم «: البركة»لال الراؼب: "  ثبوت الخٌر اإِللهً فً الشًء، لال تعالى: }َلفَتَْحَنا َعلَ

لثبوت الخٌر فٌه ثبوت الماء فً [، وسمً بذلن 5ٙبََرَكاٍت ِمَن الساَماِء َواأْلَْرِض{ ]األعراؾ: 
البركة، والمبارن ما فٌه ذلن الخٌر ... ولما كان الخٌر اإِللهً ٌصدر من حٌث ال ٌحس، وعلى 
وجه ال ٌحصى وال ٌحصر; لٌل لكل ما ٌشاهد منه زٌادة ؼٌر محسوسة: هو مبارن، وفٌه 

 .(ٗ)بركة"
ولكنهم  [، أي:"5َٙكانُوا ٌَْكِسبُوَن{ ]األعراؾ : }َولَِكْن َكذابُوا فَؤََخْذنَاهُْم بَِما لوله تعالى: 

 .(٘)"كذابوا، فعالبهم هللا بالعذاب المهلن بسبب كفرهم ومعاصٌهم
أي : ولكن كذبوا رسلهم ، فعالبناهم بالهبلن على ما كسبوا من المآثم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)والمحارم "
 الفوابد:
ولم ٌطلب منهم أكثر من اإلٌمان عرض الرحمن تبارن وتعالى رحمته على عباده  -ٔ

 والتموى.
 .أن الذي ٌجلب الرزق حما، وٌفتح لن بركات السماء واألرض، إنما هو تموى هللا -ٕ

 وذكروا من اسباب البركة:
التموى: فإن تموى هللا جل فً عبله، بها تحل البركة، لال هللا تعالى: }َوَلْو  - أ

ٌِْهْم َبَرَكاٍت ِمَن الساَماِء َواألَْرِض{ أَنا أَْهَل اْلمَُرى آَمنُوا َواتامَْوا لَفَ  تَْحنَا َعلَ
[، فلم ٌمل: كثرنا أموالهم، وال زدنا لهم فً العطاء، بل 5ٙ]األعراؾ:

العطاء نفس العطاء، والفارق الذي أحدثه ٌمٌن العبد بربه هو البركة فً 
 ذلن العطاء.

كون معهما، الصدق، فإن البابع والمشتري إن كانا صادلٌن فإن البركة ست - ب
وهذا ما جهله الباعة فً زماننا هذا، فهم لفرط جهلهم ٌخادعون ربهم وهم 
المخدوعون األؼبٌاء الخاسرون; إذ أن هللا جل وعبل ٌجعل البركة مع 

 الصدق.
ومن أسباب البركة كذلن أال ٌتمدمن أمراً وال ٌعملن عمبلً إال وٌمدم بٌن ٌدٌه  - ت

ل مصنفاتهم ٌجد أن كتبهم ولد بدأت اسم هللا، والذي ٌرى المصنفٌن وٌتؤم
 باسم هللا.

فمن بدأ باسم هللا كانت البركة معه; ألن لفظ الجبللة )هللا( هو االسم 
األعظم هلل جل فً عبله، فإذا ذكر فً للٌل كثره، وإذا ذكر فً كثٌر 

 باركه، فإن البركة تكون مع اسم هللا جل فً عبله.
 .(2)«ٌه بذكر هللا فهو أبتركّل أمر ال ٌبدأ ف»لال علٌه السبلم: 

                                                             
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .1ٕ٘ٔ/٘(:ص12ٙٙأخرجه الطبري) (ٖ)
 .5ٔٔانظر: المفردات فً ؼرٌب المرآن: (ٗ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 هللا بذكر ٌفتح ال بال ذي أمر أو كبلم كل»: وسلم علٌه هللا صلّى هللا رسول لال: لال هرٌرة أبً عن الحدٌث(2)

 النووي وحّسنه ،ٓٔٙ/ ٔ ماجة وابن. 5ٖ٘/ ٕ المسند فً أحمد أخرجه «ألطع: لال أو أبتر، فهو وجلّ  عزّ 
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 لن أن البركة التامة مع ذكر اسم هللا جل فً عبله.فتبٌّن 
تصلُح أحوال األمة بصبلح أمر دٌنها، وٌفوتُها من صبلح أحوالها بمدر ومن الفوابد: أنه  -ٖ

 .ما فاتها من صبلح أمور دٌنها
 

 المرآن
 [17({ ]األعراف : 17بٌََاتًا َوهُْم نَائُِموَن ) }أَفَؤَِمَن أَْهُل اْلمَُرى أَْن ٌَؤْتٌَُِهْم بَؤْسُنَا

 التفسٌر:
 أٌظن أهل المرى أنهم فً منجاة ومؤمن من عذاب هللا، أن ٌؤتٌهم لٌبل وهم نابمون؟

 [، أي:"52}أَفَؤَِمَن أَْهُل اْلمَُرى أَْن ٌَؤْتٌَُِهْم َبؤْسُنَا بٌََاتًا َوهُْم َنابُِموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)أمن هإالء المكذبون أن ٌؤتٌهم عذابنا لٌبلً وهم نابمون ؼافلون عنه؟" أي هل

عن المعلى بن زٌاد المردوسً لال: "كان هرم بن حٌان ٌخرج فً وسط اللٌل ثم ٌمرأ:  
 .(ٕ)}أفؤمن أهل المرى أن ٌؤتٌهم بؤسنا بٌاتا وهم نابمون{"

أبتاه ما لً أرى الناس ٌنامون وال أران مالن بن دٌنار: "لالت ابنة الربٌع ألبٌها: ٌا عن  
 .(ٖ)تنام لال: ٌا ابنتاه إنً أخاؾ البٌات"

لال مالن بن دٌنار:" لو استطعت أن ال أنام لم أنم مخافة أن ٌنزل العذاب وأنا نابم، ولو  
 .(ٗ)وجدت أعوانا لفرلتهم فً منازل األرض كلها ٌنادون أٌها الناس: النار النار"

 الفوابد:
 ؽفلة ووجوب الذكر والٌمظة.حرمة ال -ٔ
األمن من مكر هللا، فموله: }وهم نابمون{ ٌدل على كمال األمن; ألنهم فً ببلدهم، عدم  -ٕ

 .وأن الخابؾ ال ٌنام

أن هللا تبارن وتعالى لما ذكر حال أهل المرى المكذبٌن للرسل، بٌن أن الذي حملهم على  -ٖ
 ذلن هو األمن من عذاب هللا، وعدم الخوؾ منه.

 المرآن
 [11({ ]األعراف : 11}أََوأَِمَن أَْهُل اْلمَُرى أَْن ٌَؤْتٌَُِهْم بَؤْسُنَا ُضًحى َوهُْم ٌَْلعَبُوَن )

 التفسٌر:
أَو أمن أهل المرى أن ٌؤتٌهم عذاب هللا ولت الضحى، وهم ؼافلون متشاؼلون بؤمور دنٌاهم؟ 

ٌكون فٌهما، فمجًء العذاب فٌهما وخصا هللا هذٌن الولتٌن بالذكر، ألن اإلنسان ٌكون أْؼَفل ما 
 أفظع وأشد.

ٌَؤْتٌَُِهْم َبؤْسُنَا ُضًحى َوهُْم ٌَْلعَبُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  [، 51}أََوأَِمَن أَْهُل اْلمَُرى أَْن 
أم هل أمنوا أن ٌؤتٌهم عذابنا ونكالنا نهاهراً جهاراً وهم ٌلهون وٌشتؽلون بما ال ٌُجدي  أي:"

 .(٘)كؤنهم ٌلعبون؟"
عمران الشمري، لال: "كان ابن عباس ٌمول: ال تتخذوا الدجاج والكبلب عن أبً  

 .(ٙ)فتكونوا من أهل المرى، وتبل: }أوأمن أهل المرى أن ٌؤتٌهم بؤسنا ضحى وهم ٌلعبون{"
 الفوابد:

                                                                                                                                                                               

 ..الصبلح وابن
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٕ٘ٔ/٘(:ص12ٙ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘ٔ/٘(:ص12ٙ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .1ٕ٘ٔ/٘(:ص12ٙ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (٘)
 .5ٖ٘ٔ/٘(:ص122ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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األمن من مكر هللا، فموله: }ضحى وهم ٌلعبون{ ٌدل أٌضا على كمال األمن عدم  -ٔ
; ألنه لو كان عندهم ضٌك فً العٌش; لذهبوا ٌطلبون الرزق والرخاء وعدم الضٌك

 ٌلعبون. -فً رابعة النهار -والعٌش، وما صاروا فً الضحى
أن هللا لما ذكر حال أهل المرى المكذبٌن للرسل المتمادٌن من فوابد اآلٌة والتً لبلها: و -ٕ

وعدم  فً الكفر والمعاصً; ذكر أن الذي حملهم على ذلن هو األمن من مكر هللا
الخوؾ منه، ومكر هللا هو أنه إذا عصاه العبد وأؼضبه أنعم علٌه بؤشٌاء ٌظن العبد أنها 
ا استدرجهم  من رضى هللا عنه وهً استدراج له; فهإالء الكفرة أمنوا مكر هللا بهم لما
بالسراء والنعم، وعصوا رسلهم، وتمادوا فً المعاصً، حتى أهلكهم هللا، وحذر من 

: }أََولَْم ٌَْهِد ِللاِذٌَن -سبحانه  -فعل مثل فعلهم فٌصٌبه ما أصابهم; فمال جاء بعدهم أن ٌ
ٌَِرثُوَن األْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو نََشاُء أََصْبنَاهُْم بِذُنُوبِِهْم َونَْطَبُع َعلَى لُلُوبِِهْم فَُهْم ال 

 [.ٌَْٓٓٔسَمعُوَن{ ]األعراؾ:
 ٌنشؤ من أمور هً: لال بعض العلماء: خوؾ العبد
 أوالً: معرفته بالجناٌة ولبحها.

 ثانٌا: تصدٌمه بالوعٌد، وأن هللا رتب على المعصٌة عموبتها.
 ثالثا: كونه ال ٌعلم; لعله ٌمنع من التوبة وٌحال بٌنه وبٌنها إذا ارتكب الذنب.

 وبهذه الثبلثة ٌتم له الخوؾ لبل الذنب وبعده، وٌكون خوفه أشد.
علٌهم السبلم ال ٌنمطع أملهم باهلل أبداً، وال ٌٌؤسون من رحمة هللا وكان األنبٌاء 

 فً جمٌع األحوال، مهما اشتد الخطب وضعفت األسباب.
فهذا خلٌل هللا إبراهٌم علٌه السبلم لما بشرته المبلبكة بالولد مع كبر سنه وحال 

ْن َرْحَمِة َربِِّه إِاّل زوجه التً ٌستبعد معها حصول الولد; لال عند ذلن: }َوَمْن ٌَْمنَطُ مِ 

الُّوَن{ ]الحجر: [، ألنه ٌعلم من لدرة هللا ورحمته ما هو أبلػ من ذلن وأعظم، ٙ٘الضا
ُروَن{ ]الحجر: ًَ اْلِكَبُر فَبَِم تُبَّشِ [، لال ٗ٘لكنه لال للمبلبكة: }أَبَشاْرتُُمونًِ َعلَى أَْن َمسانِ

  ورحمته.ذلن على وجه التعجب والتفكر فً عظٌم لدرة هللا
وهذا نبً هللا ٌعموب علٌه السبلم، لما أشتد به األمر، وتؤزم الحال بفراق بنٌه; 
ًا اْذَهبُوا فَتََحساسُوا  ٌَابَنِ عظم رجاإه باهلل وطمعه برحمته، ولال لبنٌه الحاضرٌن عنده: }

ٌْؤَسُ  ِ إِناهُ ال ٌَ ٌْؤَُسوا ِمْن َرْوحِ َّللاا ِ إِالّ اْلمَْوُم اْلَكافُِروَن{  ِمْن ٌُوسَُؾ َوأَِخٌِه َوال تَ ِمْن َرْوحِ َّللاا
ٌَؤْتٌَِِنً ِبِهْم َجِمٌعاً{  ]ٌوسؾ:12]ٌوسؾ: ُ أَْن   [.1ٖ[، ولال: }فََصْبٌر َجِمٌٌل َعَسى َّللاا

ٌِْن إِْذ هُ  ًَ اثْنَ َما ِفً وهذا نبٌا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال هللا عنه: }إِْذ أَْخَرَجهُ الاِذٌَن َكَفُروا ثَانِ
َ َمعَنَا{]التوبة: ٌَمُوُل ِلَصاِحبِِه ال تَْحَزْن إِنا َّللاا [، فعظم رجاإه عند الشدة، ٓٗاْلؽَاِر إِْذ 

 .(ٔ)وٌمول: "واعلم أن الفرج مع الكرب"
ٌنهى عباده الذي كثرت ذنوبهم وعظمت جرابمهم أن ٌحملهم  -سبحانه  -وهللا 

ٌَا ِعبَاِدَي الاِذٌَن أَْسَرفُوا ذلن على المنوط من رحمته وترن التوبة منه ا; لال تعالى: }لُْل 
ً إِناهُ هَُو اْلَؽفُوُر الرا  َ ٌَْؽِفُر الذُّنُوَب َجِمٌعا ِ إِنا َّللاا ِحٌُم َعلَى أَْنفُِسِهْم ال تَْمنَطُوا ِمْن َرْحَمِة َّللاا

عباده أن  -سبحانه  -[، فنهى ٗ٘ ـ ٖ٘الزمر، اآلٌتان: َوأَنٌِبُوا إَِلى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَهُ{ ]
 تحملهم كثرة ذنوبهم على ترن التوبة والٌؤس من المؽفرة.

رضً هللا  -ولد عد النبً ملسو هيلع هللا ىلص الٌؤس من روح هللا من الكبابر; فعن ابن عباس 
روح هللا،  عنهما، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سبل عن الكبابر؟ فمال: "اإلشران باهلل، والٌؤس من

 .(ٕ)واألمن من مكر هللا"

                                                             
( ٔٗ( وفً "الدعاء" )ٖٕٗٔٔ( والطبرانً فً "الكبٌر" )51ٖ - 52ٖ/ ٖ( والعمٌلً )ٗ٘ٔأخرجه الفرٌابً )(ٔ)

( 2ٖٓٔ( والبٌهمً فً "اآلداب" )2ٗ٘( والمضاعً )1ٕٗٗنعٌم فً "الصحابة" )( وأبو ٕٗ٘/ ٖوالحاكم )
 .(5٘ٔ - 5ٗٔ/ ٕوالشجري فً "أمالٌه" )

 .رواه البزار والطبرانً، ورجاله موثمون، ٗٓٔ/ٔ(:ص5ٖٔمجمع الزوابد) (ٕ)
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وعن ابن مسعود; لال: "أكبر الكبابر: اإلشران باهلل، واألمن من مكر هللا، 
; ألن المنوط من رحمة هللا سوء ظن (ٔ)والمنوط من رحمة هللا، والٌؤس من روح هللا"

 باهلل، وجهل بسعة رحمته ومؽفرته، واألمن من مكر هللا جهل باهلل وبمدرتهن وثمة
بالنفس، وإعجاب بها، وفً ذلن تنبٌه على أن ٌكون العبد دابما بٌن الخوؾ والرجاء، 
فإذا خاؾ; فبل ٌمنط وال ٌٌؤس، بل ٌرجو رحمة هللا، وإذا رجا; فبل ٌتمادى به الرجاء 

 حتى ٌؤمن العموبة.
وكان بعض السلؾ ٌستحبون للعبد أن ٌموي فً حال الصحة جانب الخوؾ، 

 الموت جانب الرجاء. وفً حالة المرض وعند
فتوازن الملب بٌن الخوؾ والرجاء ٌدفع على العمل الصالح والبعد عن 
المعاصً والتوبة من الذنوب، أما إذا اختل توازن الملب، فمال إلى جانب واحد; فإن 

 هذا مما ٌعطل حركة العمل، وٌعرلل سبٌل التوبة، وٌولع الهبلن.
عطلت جانب الخوؾ فحل بها عماب هللا وفٌما لصه هللا عن األمم السابمة التً 

 خٌر مذكر ألهل اإلٌمان.
ٌْنَا أََوَعْظَت أَْم لَْم تَكُْن ِمَن اْلَواِعِظٌَن إِْن  فها هم لوم هود ٌمولون له: }َسَواٌء َعلَ

ِلٌَن َوَما نَْحُن بُِمعَذابٌَِن فََكذابُوهُ فَؤَْهلَْكَناهُْم{ ] ـ  ٖٙٔآلٌات: الشعراء، اَهذَا إِالّ ُخلُُك األوا
ٖٔ5.] 

عز وجل،  -والخوؾ والرجاء من أعظم أنواع العبادات، ٌجب إخبلصهما هلل 
 .(ٕ)واإلخبلل بهما إخبلل بالتوحٌد وإفساد للعمٌدة

 
 المرآن

ِ إاِل  اْلمَْوُم اْلَخاِسُروَن ) ِ فاََل ٌَؤَْمُن َمْكَر ّللا   [11({ ]األعراف : 11}أَفَؤَِمنُوا َمْكَر ّللا 
 التفسٌر:

أفؤمن أهل المرى المكذبة َمْكَر هللا وإمهاله لهم; استدراًجا لهم بما أنعم علٌهم فً دنٌاهم عموبة 
 لمكرهم؟ فبل ٌؤمن مكر هللا إال الموم الهالكون.

ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أفؤمن أهل المرى المكذبة َمْكَر هللا  [، أي:"55}أَفَؤَِمنُوا َمْكَر َّللاا
 .(ٖ)"لهم; استدراًجا لهم بما أنعم علٌهم فً دنٌاهم عموبة لمكرهم؟وإمهاله 
ٌمول تعالى ذكره: أفؤمن، ٌا دمحم هإالء الذٌن ٌكذّبون هللا ورسوله،  لال الطبري:" 

وٌجحدون آٌاته، استدراَج هللا إٌّاهم بما أنعم به علٌهم فً دنٌاهم من صّحة األبدان ورخاء 
 .(ٗ)علٌهم لصصهم من األمم لبلهم" العٌش، كما استدرج الذٌن لصا 

ِ إِالا اْلمَْوُم اْلَخاِسُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فبل ٌؤمن  [، أي:"55}فَبَل ٌَؤَْمُن َمْكَر َّللاا
 .(٘)"مكر هللا إال الموم الهالكون

فإّن مكر هللا ال ٌؤمنه، ٌمول: ال ٌؤمن ذلن أن ٌكون استدراًجا، مع ممامهم  لال الطبري:" 
 .(ٙ)على كفرهم، وإصرارهم على معصٌتهم، }إال الموم الخاسرون{ وهم الهالكون"

عن هشام بن عروة، لال: " كتب رجل إلى صاحب له: وإذا رضٌت من هللا شٌبا ٌسرن  
 .(2)["55ٌؤمن مكر هللا إال الموم الخاسرون{ ]األعراؾ: فبل تؤمن أن ٌكون فٌه من هللا مكر }فبل 

                                                             
 .وفً رواٌة: أكبر الكبابر. وإسناده صحٌح، ٗٓٔ/ٔ(:ص5ٕٖمجمع الزوابد) (ٔ)
 .2ٖ-2ٔ: واإللحاد الشرن أهل على والرد االعتماد صحٌح إلى اداإلرشانظر:  (ٕ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .21٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .21٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٕ٘ٔ/٘أخرجه ابن ابً حاتم: (2)
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ابن زٌد، عن أبٌه:" أن هللا، تبارن وتعالى لال للمبلبكة: ما هذا الخوؾ الذي لد عن  
ربنا ال نؤمن مكرن، ال ٌؤمن مكرن إال »بلؽكم ولد أنزلتكم المنزلة التً لم أنزلها ؼٌركم؟ فمالوا: 

 .(ٔ)«"الموم الخاسرون
إسماعٌل بن رافع، لال: "من األمن لمكر هللا إلامة العبد على الذنب ٌتمنى على هللا عن 

 .(ٕ)المؽفرة"
 الفوابد:
حرمة األمن من مكر هللا تعالى، ألنه ال سبٌل ألحد من المإمنٌن إلى المطع بؤنه لد أمن  -ٔ

 عذاب هللا، وألن األمور بعوالبها وال ٌدري أحد بماذا ٌختم له.
 األمة مكر هللا تهٌؤت للخسران وحل بها ال محالة.أنه إذا أمنت  -ٕ
أنه ٌجب على العبد أن ٌكون خابفا من هللا، راجٌا له راؼبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه  -ٖ

وعدل هللا وشدة عمابه خشً ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه 
لها، وخاؾ من ردها الشامل رجا وطمع، إن وفك لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بمبو

بتمصٌره فً حمها، وإن ابتلً بمعصٌة رجا من ربه لبول توبته ومحوها، وخشً بسبب 
ضعؾ التوبة وااللتفات للذنب أن ٌعالب علٌها، وعند النعم والمسار ٌرجو هللا دوامها 
والزٌادة منها والتوفٌك لشكرها، وٌخشى بإخبلله بالشكر من سلبها، وعند المكاره 

رجو هللا دفعها وٌنتظر الفرج بحلها، وٌرجو أٌضا أن ٌثٌبه هللا علٌها حٌن والمصابب ٌ
ٌموم بوظٌفة الصبر، وٌخشى من اجتماع المصٌبتٌن فوات األجر المحبوب، وحصول 
األمر المكروه إذا لم ٌوفك للمٌام بالصبر الواجب، فالمإمن الموحد فً كل أحواله مبلزم 

النافع، وبه تحصل السعادة، وٌخشى على العبد للخوؾ والرجاء وهذا هو الواجب وهو 
 من خلمٌن رذٌلٌن:

 أحدهما: أن ٌستولً علٌه الخوؾ حتى ٌمنط من رحمة هللا وروحه.
الثانً: أن ٌتجارى به الرجاء حتى ٌؤمن مكر هللا وعموبته، فمتى بلؽت به الحال إلى 

ٌد وواجبات هذا، فمد ضٌع واجب الخوؾ والرجاء اللذٌن هما من أكبر أصول التوح
 .(ٖ)اإلٌمان

ومن الفوابد: أن األمن من مكر هللا; والمنوط من رحمة هللا منافٌان لكمال التوحٌد  -ٗ
 الواجب; ولد ٌنافٌان أصله إذا استحكما.

وللمنوط من رحمة هللا والٌؤس من روحه سببان محذوران: أحدهما: أن ٌسرؾ 
على اإللامة على المعصٌة،  العبد على نفسه وٌتجرأ على المحارم فٌصر علٌها وٌصمم

وٌمطع طمعه من رحمة هللا; ألجل أنه ممٌم على األسباب التً تمنع الرحمة، فبل ٌزال 
كذلن حتى ٌصٌر له هذا وصفا وخلما الزما، وهذا ؼاٌة ما ٌرٌده الشٌطان من العبد، 

 ومتى وصل إلى هذا الحد لم ٌرج له خٌر إال بتوبة نصوح وإلبلع لوي.
وى خوؾ العبد بما جنت ٌداه من الجرابم، وٌضعؾ علمه بما هلل الثانً: أن ٌم

من واسع الرحمة والمؽفرة، وٌظن بجهله أن هللا ال ٌؽفر له وال ٌرحمه ولو تاب وأناب، 
وتضعؾ إرادته فٌٌؤس من الرحمة، وهذا من المحاذٌر الضارة الناشبة من ضعؾ علم 

جزها ومهانتها. فلو عرؾ هذا العبد بربه، وما له من الحموق، ومن ضعؾ النفس وع
ربه ولم ٌخلد إلى الكسل، لعلم أن أدنى سعً ٌوصله إلى ربه، وإلى رحمته وجوده 

 وكرمه.
 ولؤلمن من مكر هللا أٌضا سببان مهلكان: 

                                                             
 .5ٕ٘ٔ/٘أخرجه ابن ابً حاتم: (ٔ)
 .5ٕ٘ٔ/٘أخرجه ابن ابً حاتم: (ٕ)
 .55:التوحٌد كتاب شرح السدٌد المولانظر:  (ٖ)
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أحدهما: إعراض العبد عن الدٌن وؼفلته عن معرفة ربه وما له من الحموق، 
الواجبات، منهمكا فً المحرمات، وتهاونه بذلن فبل ٌزال معرضا ؼافبل ممصرا عن 

حتى ٌضمحل خوؾ هللا من للبه، وال ٌبمى فً للبه من اإلٌمان شًء; ألن اإلٌمان ٌحمل 
 على خوؾ هللا وخوؾ عمابه الدنٌوي واألخروي.

السبب الثانً: أن ٌكون العبد عابدا جاهبل معجبا بنفسه مؽرورا بعمله، فبل ٌزال 
وؾ عنه، وٌرى أن له عند هللا الممامات العالٌة، به جهله حتى ٌدل بعمله وٌزول الخ

فٌصٌر آمنا من مكر هللا متكبل على نفسه الضعٌفة المهٌنة، ومن هنا ٌخذل وٌحال بٌنه 
وبٌن التوفٌك; إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصٌل تعرؾ منافاة هذه األمور 

 للتوحٌد.
ه إن صحبهما اعتماد، كما فً وكبلهما منافٌان لكمال التوحٌد، ولد ٌنافٌان أصل

 [.12لوله تعالى }إنه ال ٌٌؤس من روح هللا إال الموم الكافرون{ ]ٌوسؾ:
واألمن والمنوط كبلهما متمابلتان، فبل ٌصح اإلفراط فً رجاء المؽفرة بحٌث 

 . (ٔ)ٌؤمن عذاب هللا! وأٌضا ال ٌصح اإلفراط فً الخوؾ بحٌث ٌمنط من مؽفرة هللا!
العلم أنهما كجناحً الطابر إذا اختل أحدهما عن اآلخر  لذلن لال بعض أهل

سمط الطابر، وانظر لوله تعالى }أمن هو لانت آناء اللٌل ساجدا ولابما ٌحذر اآلخرة 
وٌرجو رحمة ربه لل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون إنما ٌتذكر أولو 

 [.5األلباب{ ]الزمر:
بتؽون إلى ربهم الوسٌلة أٌهم ألرب وكموله تعالى }أولبن الذٌن ٌدعون ٌ

 [.2٘وٌرجون رحمته وٌخافون عذابه إن عذاب ربن كان محذورا{ ]اإلسراء:
واألمن من مكر هللا: هو إلامة العبد على الذنب ٌتمنى على هللا المؽفرة، وفً 

الحدٌث "إذا رأٌت هللا ٌعطً العبد من الدنٌا على معاصٌه ما ٌحب; فإنما هو استدراج، 
 رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص }فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علٌهم أبواب كل شًء حتى إذا فرحوا ثم تبل

 .(ٕ)["ٗٗبما أوتوا أخذناهم بؽتة فإذا هم مبلسون{ ]األنعام:
ومكر هللا تعالى ٌتضمن أمرٌن: أحدهما: استدراج العاصً بالنعم. والثانً: أن 

 .(ٖ)ٌكون العاصً آمنا من كل جهة
 

 المرآن
 َعلَى لُلُوبِِهْم }أََولَْم ٌَْهِد ِلل ِذٌَن ٌَِرثُوَن اأْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها أَْن لَْو َنَشاُء أََصْبنَاهُْم بِذُنُوبِِهْم َوَنْطبَعُ 

 [ٓٓٔ({ ]األعراف : ٓٓٔفَُهْم اَل ٌَْسَمعُوَن )
 التفسٌر:

السابمٌن بسبب معاصٌهم، فساروا سٌرتهم،  أَو لم ٌتبٌن للذٌن سكنوا األرض من بعد إهبلن أهلها
أن لو نشاء أصبناهم بسبب ذنوبهم كما فعلنا بؤسبلفهم، ونختم على للوبهم، فبل ٌدخلها الحك، وال 

 ٌسمعون موعظة وال تذكًٌرا؟
ٌَِرثُوَن اأْلَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أَو  ي:"[، أٓٓٔ}أََولَْم ٌَْهِد ِللاِذٌَن 

لم ٌتبٌن للذٌن سكنوا األرض من بعد إهبلن أهلها السابمٌن بسبب معاصٌهم، فساروا 
 .(ٗ)"سٌرتهم

 .(٘)أي: ٌخلفون من خبل لبلهم وٌرثون دٌارهم" لال البٌضاوي:" 

                                                             
 .(1ٕٙٔ) الجامع صحٌح. مرفوعا عمر ابن عن( ٕٖٓ٘) الترمذي سننانظر: (ٔ)
 .(ٖٔٗ) الصحٌحة. مرفوعا عامر بن عمبة عن( 2ٖٔٔٔ) أحمد. صحٌح(ٕ)
 كتاب شرح السدٌد المول ، و51ٕ:العنٌد لشبهات بالتفنٌد المذٌل التوحٌد شرح فً الرشٌد التوضٌحانظر:  (ٖ)

 .ٖٕٔ-ٕٕٔ:التوحٌد
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘/ٖتفسٌر البٌضاوي: (٘)
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أى أو لم ٌهد الذٌن ٌخلفون من خبل لبلهم فى دٌراهم وٌرثونهم ارضهم هذا  لال النسفً:" 
 .(ٔ)الشؤن"

ٌمول: أَولم ٌَبن للّذٌن ٌُْستخلفون فً األرض بعد هبلن آخرٌن لبلهم كانُوا  الطبري:"لال  
 .(ٕ)أهلها، فساروا سٌرتهم، وعملوا أعمالهم، وعتوا عن أمر ربهم"

 .(ٖ)أولم ٌُبٌَاْن" "}أولم ٌهد{،  لال ابن عباس: 
 .(ٗ)أو لم ٌتبٌن لهم" وفً رواٌة أخرى:" 
 .(ٙ)وروي عن عطاء الخراسانً مثل ذلن. (٘){،  ٌبٌن"ن مجاهد، لوله:"}أولم ٌهدع 
 .(2)ٌمول: أولم ٌتبٌن للذٌن ٌرثون األرض من بعد أهلها، هم المشركون"لال السدي:" 
ابن زٌد لوله: "}أولم ٌهد للذٌن ٌرثون األرض من بعد أهلها{، أولم نَُبٌِّْن لهم، }أن  عن  

، البٌان الذي بُعث هادًٌا لهم، مبٌِّنًا لهم حتى ٌعرفوا. «الهدى»لو نشاء أصبناهم بذنوبهم{، لال: و
 .(1)لوال البٌان لم ٌعرفُوا"

 .(5)ون بالٌاء على التفرٌد، بالنون على التعظٌم، والبال«نهد»لرأ لتادة وٌعموب:
أن لو نشاء  [، أي:"ٓٓٔ}أَْن َلْو نََشاُء أََصْبَناهُْم بِذُنُوبِِهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"أصبناهم بسبب ذنوبهم كما فعلنا بؤسبلفهم
 .(ٔٔ)أي: أخذناهم وعالبناهم، }بذنوبهم{ كما عالبنا من لبلهم" لال البؽوي:" 
ٌمول: أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن لبلهم، فؤخذناهم بذنوبهم،  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)وعّجلنا لهم بؤَسنا كما عجلناه لمن كان لبلهم ممن ورثوا عنه األرض، فؤهلكناهم بذنوبهم"
 .(ٖٔ)أي: كما أصبنا من لبلهم فؤهلكنا الوارثٌن كما أهلكنا الموروثٌن" لال الماسمً:" 
ونختم على  [، أي:"ُٓٓٔع َعَلى لُلُوبِِهْم فَُهْم اَل ٌَْسَمعُوَن{ ]األعراؾ : }َونَْطبَ لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"للوبهم، فبل ٌدخلها الحك، وال ٌسمعون موعظة وال تذكًٌرا؟

 .(٘ٔ)أي: نختم علٌها فبل ٌمبلون موعظة وال إٌمانا" لال الماسمً:" 
أي: "نختم }على للوبهم فهم ال ٌسمعون{ اإلٌمان وال ٌمبلون  لال البؽوي:" 

 .(ٙٔ)الموعظة"
ونختم على للوبهم فهم }ال ٌسمعون{، موعظةً وال تذكًٌرا، سماَع  لال الطبري:" ٌمول: 

 .(2ٔ)منتفع بهما"
أي: ونحن نطبع على للوبهم، على االستبناؾ، وال ٌصح عطفه على  لال الشوكانً:" 

}أصبنا{، ألنهم ممن طبع هللا على للبه لعدم لبولهم لئلٌمان ولٌل: هو معطوؾ على فعل ممدر 

                                                             
 .15٘/ٔتفسٌر النسفً: (ٔ)
 .21٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٓ٘/ٕٔ(:ص115ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .1ٓ٘/ٕٔ(:ص15ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .5ٕ٘ٔ/٘، و ابن ابً حاتم:1ٓ٘/ٕٔ(:ص112ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .5ٕ٘ٔ/٘انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم: (ٙ)
 .1ٓ٘/ٕٔ(:ص15ٔٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .1ٓ٘/ٕٔ(:ص15ٕٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٕٓٙ/ٖانظر: تفسٌر البؽوي: (5)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٔٔ)
 .21٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .ٓٙٔ/٘محاسن التؤوٌل: (ٖٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗٔ)
 .ٓٙٔ/٘محاسن التؤوٌل: (٘ٔ)
 .ٕٔٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (ٙٔ)
 .1ٓ٘-25٘/ٕٔتفسٌر الطبري: (2ٔ)
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دل علٌه الكبلم، كؤنه لٌل: ٌؽفلون عن الهداٌة ونطبع، ولٌل: معطوؾ على}ٌرثون{، ]و[ لوله: 
: صاروا بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم والطبع على للوبهم ال }فهم ال ٌسمعون{ جواب لو، أي

 .(ٔ)ٌسمعون ما ٌتلوه علٌهم من أرسله هللا إلٌهم من الوعظ واإلعذار واإلنذار"
 الفوابد:
 وجوب االعتبار بما أصاب األولٌن، وذلن بترن ما كان سببا لهبلكهم. -ٔ
أن كل مصٌبة تكون بالعباد من خٌر أو شر فاهلل عز وجل ٌصٌبهم بها ومن الفوابد: أن  -ٕ

 . (ٕ)بطبلن مذهب المدرٌة ولد كتب مصابهم فً علم لد سبك وجرى به الملم، وفٌه 
إن من أسباب الضبلل حسب سنته سبحانه وتعالى ارتكاب الذنوب والمعاصً وذلن أن  -ٖ

منع من دخول اإلٌمان إلى للب الذنوب سبب فً صدأ الملب وتكون الران علٌه الذي ٌ
ِلٌَن * َكبلا بَ  ٌِْه آٌَاتُنَا لَاَل أََساِطٌُر اأْلَوا ْل صاحبه، لال تعالى:}إِالا ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثٌٍِم * إِذَا تُتْلَى َعلَ

ا َكانُوا ٌَْكِسبُوَن{]المطففٌن:  [. أي لٌس األمر كما زعموا، ٗٔـ  َٕٔراَن َعلَى لُلُوبِِهم ما
لالوا: إن هذا المرآن أساطٌر األولٌن، بل هو كبلم هللا ووحٌه وتنزٌله على  وال كما

رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وإنما حجب للوبهم عن اإلٌمان به ما علٌها من الران الذي لد لبس للوبهم 
، ثم إن الذنوب إذا تتابعت على الملوب أؼلمتها، وإذا أؼلمتها (ٖ)من كثرة الذنوب والخطاٌا

حٌنبذ الختم من لبل هللا عز وجل والطبع فبل ٌكون لئلٌمان إلٌه مسلن وال  أؼلمتها أتاها
للكفر منها مخلص، فذلن هو الطبع والختم الذي ذكره هللا تعالى فً لوله:}َختََم َّللّاُ َعَلى 

 [.2لُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِؼَشاَوةٌ{]البمرة: 
للذٌن ٌمترفون الذنوب والمعاصً بؤن ٌطبع على للوبهم وجاء لوله تعالى مهدداً 

 .(ٗ)فبل ٌدخلها اإلٌمان
لال تعالى: }أََولَْم ٌَْهِد ِللاِذٌَن ٌَِرثُوَن األَْرَض ِمن بَْعِد أَْهِلَها أَن لاْو نََشاء أََصْبَناهُم 

 [.ٓٓٔ، آٌة: بِذُنُوبِِهْم َونَْطبَُع َعلَى لُلُوبِِهْم فَُهْم الَ ٌَْسَمعُوَن{]األعراؾ
ثم إن الذنوب والمعاصً سبب فً مرض الملوب، ألن صحتها تكون بمعرفة 
هللا وطاعته واإلنابة إلٌه والتزام أمره واجتناب نعٌمه وإٌثاره على ؼٌره ومحبته 

، فإذا تتابعت هذه الذنوب وتكاثرت اشتد (٘)والتوكل علٌه وإفراده بالعبودٌة دون سواه 
الذنوب بالملب حتى تؽلب علٌه فٌموت بالكلٌة، ومن مات للبه مرض الملب، ثم ال تزال 

 فإنه ال ٌنتفع بالهدى وال اإلٌمان وال ٌسمع وال ٌعمل وال ٌبصر.
فالمرآن الكرٌم ال ٌنتفع به إال من كان حٌاً أما من صار فً عداد األموات فإنه 

 .(ٙ)ال ٌنتفع به 
بٌٌِن * ِلٌُنِذَر َمن َكاَن َحًٌّا َوٌَِحكا اْلمَْوُل َعلَى لال تعالى:}إِْن هَُو إِالا ِذْكٌر َولُْرآٌن  مُّ

[، ولال تعالى:}ِإناَما ٌَْستَِجٌُب الاِذٌَن ٌَْسَمعُوَن َواْلَمْوتَى ٌَْبَعثُُهُم َّللّاُ 2ٓـ  5ٙاْلَكافِِرٌن{]ٌس: 
ٌِْه ٌُْرَجعُوَن{]األنعام:   [.ٖٙثُما إِلَ

 
 
 
 
 

 المرآن

                                                             
 .ٕٓٙ/ٕفتح المدٌر: (ٔ)
 .2ٕٗانظر: الشرٌعة: (ٕ)
 .ٓٓٗ/ ٗ: المدٌر فتح ،1٘ٗ/ ٗ: كثٌر ابن تفسٌرانظر:  (ٖ)
 .5ٔٔ/ ٔ:اإلجتماعٌة الحٌاة فً اإللهٌة السننانظر:  (ٗ)
 .5ٔٔ/ ٔ: اإللهٌة السنن ،2/ ٔ: المٌم البن اللهفان إؼاثةانظر:  (٘)
 .5ٔٔ/ ٔ:اإللهٌة السننانظر:  (ٙ)
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ٌَْن ِمْن أَْنبَائَِها َولَمَْد َجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت فََما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا بَِما َكذ بُوا}تِْلَن اْلمَُرى   نَمُصُّ َعلَ
ُ َعلَى لُلُوِب اْلَكافِِرٌَن )  [ٔٓٔ({ ]األعراف : ِٔٓٔمْن لَْبُل َكذَِلَن ٌَْطبَُع ّللا 

 التفسٌر:
أٌها -، وهً لرى لوم نوح وهود وصالح ولوط وشعٌب، نمصُّ علٌن تلن المرى التً تَمَدام ِذْكُرها

من أخبارها، وما كان من أَْمر رسل هللا التً أرسلت إلٌهم، ما ٌحصل به عبرة  -الرسول
للمعتبرٌن وازدجار للظالمٌن. ولمد جاءت أهَل المرى رسلنا بالحجج البٌنات على صدلهم، فما 

; بسبب طؽٌانهم وتكذٌبهم بالحك، ومثل َختِْم هللا على للوب كانوا لٌإمنوا بما جاءتهم به الرسل
 هإالء الكافرٌن المذكورٌن ٌختم هللا على للوب الكافرٌن بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

تلن المرى التً تَمَدام ِذْكُرها، وهً  ، أي:"[ٔٓٔ}تِْلَن اْلمَُرى{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"لرى لوم نوح وهود وصالح ولوط وشعٌب

 ،مول تعالى ذكره: هذه المرى التً ذكرت لن، ٌا دمحم، أَمرها وأمر أهلهاٌ لال الطبري:" 
 .(ٕ)"ٌعنً: لوم نوح وعاد وثمود ولوم لوط وشعٌب

لما لص تعالى على نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص خبر لوم نوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ،  لال ابن كثٌر:" 
وما كان من إهبلكه الكافرٌن وإنجابه المإمنٌن ، وأنه تعالى  -علٌهم الصبلة والسبلم-وشعٌب 

 .(ٖ)"أعذر إلٌهم بؤن بٌن لهم الحك بالحجج على ألسنة الرسل ، صلوات هللا علٌهم أجمعٌن
ٌَْن ِمْن أَْنبَابَِها{ ]األعراؾ : لى:لوله تعا   أٌها -نمصُّ علٌن  ، أي:"[ٔٓٔ}نَمُصُّ َعلَ
من أخبارها، وما كان من أَْمر رسل هللا التً أرسلت إلٌهم، ما ٌحصل به عبرة  -الرسول

 .(ٗ)"للمعتبرٌن وازدجار للظالمٌن
وأمر ُرسل هللا فنخبرن عنها وعن أخبار أهلها، وما كان من أمرهم لال الطبري: أي:" 

التً أرسلت إلٌهم، لتعلم أنا ننصر رسلنا والذٌن آمنوا فً الحٌاة الدنٌا على أعدابنا وأهل الكفر 

بنا، وٌعلم مكذبون من لومن ما عالبة أمر من كذاب رسل هللا، فٌرتدعوا عن تكذٌبن، وٌنٌبوا 
 .(٘)"إلى توحٌد هللا وطاعته

 .(ٙ)"أي : من أخبارها ،} ِمْن أَْنبَابَِها { لال ابن كثٌر:" 
 .(2)"ٌعنً: أحادٌث {،أنباء} لال أبو العالٌة:" 
ولمد جاءت أهَل  ، أي:"[ٔٓٔ}َوَلمَْد َجاَءتُْهْم ُرسُلُُهْم بِاْلبٌَِّنَاِت{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"المرى رسلنا بالحجج البٌنات على صدلهم
رسلهم }ٌمول: ولمد جاءت أهل المرى التً لصصت علٌن نبؤها، لال الطبري:" 
 .(5)"، ٌعنً بالحجج: البٌنات{بالبٌنات
أي : بالحجج على صدلهم فٌما أخبروهم به ، كما لال تعالى : } َوَما كُناا  لال ابن كثٌر:" 

بٌَِن َحتاى نَْبعََث َرسُوال { ]اإلسراء :  ٌَْن ُ٘ٔمعَذِّ هُ َعلَ [ ولال تعالى : } ذَِلَن ِمْن أَْنبَاِء اْلمَُرى َنمُصُّ
 .(ٓٔ)"[ٕٓٔ،  ْٔٓٔنفَُسُهْم { ]هود : ِمْنَها لَابٌِم َوَحِصٌٌد َوَما َظلَْمنَاهُْم َولَِكْن َظلَُموا أَ 

                                                             
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٖٓ٘ٔ/٘(:ص1222أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
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ما كانوا  ، أي:"[ٔٓٔ}فََما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا بَِما َكذابُوا ِمْن لَْبُل{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
لٌإمنوا بما جاءتهم به الرسل لتكذٌبهم إٌاهم لبل مجٌبهم بالمعجزات وبعد مجٌبهم بها فحالهم 

 .(ٔ)"واحد فً العتو والضبلل
الباء سببٌة ، أي : فما كانوا لٌإمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذٌبهم  ابن كثٌر:"لال  

، رحمه هللا ، وهو متجه حسن ، كموله : } َوَما (ٕ)بالحك أول ما ورد علٌهم. حكاه ابن عطٌة
ةٍ َونََذُرهُْم ٌُْشِعُركُْم أَناَها إِذَا َجاَءْت ال ٌُْإِمنُوَن * َونُمَلُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصارَ  َل َمرا هُْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوا

 .(ٖ)"[ٔٔٔ،  ٓٔٔ]فًِ طُْؽٌَانِِهْم ٌَْعَمُهون{ ]األنعام : 
استمروا على التكذٌب من لدن مجًء الرسل إلٌهم إلى أن ماتوا  :أى لال الزمخشري:" 

مصرٌن، ال ٌرعوون وال تلٌن شكٌمتهم فً كفرهم وعنادهم مع تكرر المواعظ علٌهم وتتابع 
 .(ٗ)"اآلٌات. ومعنى البلم تؤكٌد النفً وأن اإلٌمان كان منافٌا لحالهم فً التصمٌم على الكفر

 ، وجوه:[َٔٓٔما َكانُوا ِلٌُْإِمنُوا بَِما َكذابُوا ِمْن لَْبُل{ ]األعراؾ : }فَ لوله تعالى: لوله تعالى:وفً 
َوإن :}أحدها : أن العهد الطاعة ، ٌرٌد : ما وجدنا ألكثرهم من طاعة ألنبٌابهم ، ألنه لال بعده 

 .(٘)فً هذا الموضع على هذا التؤوٌل زابدة {ِمنْ }وتكون {،َوَجْدنَا أَْكثََرهُُم لَفَاِسِمٌنَ 
معنى ذلن: فما كانوا لٌإمنوا عند مجًء الرسل، بما سبك فً علم هللا أنهم ٌكذبون به والثانً: 

، واختاره (2)، وأبً بن كعب(ٙ). وهذا لول الربٌعٌوم أخرجهم من ُصلب آدم علٌه السبلم
 .(1)الطبري
ٌحك على العباد أن ٌؤخذوا من العلم ما أبدى لهم ربهم واألنبٌاء،  لال الربٌع بن أنس:" 

وٌدعوا علَم ما أخفى هللا علٌهم، فإن علمه نافذٌ فٌما كان وفٌما ٌكون، وفً ذلن لال: "ولمد 
جاءتهم رسلهم بالبٌنات فما كانوا لٌإمنوا بما كذبوا من لبل كذلن ٌطبع هللا على للوب الكافرٌن"، 

فٌهم، أٌُّهم المطٌع من العاصً حٌث خلمهم فً زمان آدم. وتصدٌك ذلن حٌث لال لال: نفذ علمه 

ْن َمعََن َوأَُمٌم َسنَُمتِّعُُهْم ثُما ٌََمسُُّهْم ِمناا }لنوح:  ٌَْن َوَعلَى أَُمٍم ِمما َعذَاٌب اْهبِْط بَِسبلٍم ِمناا َوبََرَكاٍت َعلَ
[ ، 1ٕ]األنعام: {وا لَعَاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ َوإِناُهْم لََكاِذبُونَ َولَْو ُردُّ }[ ، ولال فً ذلن: 1ٗ]هود: {أَِلٌمٌ 

بٌَِن َحتاى َنْبعََث َرسُوال}وفً ذلن لال:  ِلببَل ٌَكُوَن }وفً ذلن لال:  [ ،٘ٔ]اإلسراء:  {َوَما كُناا ُمعَذِّ
ُسلِ  ةٌ بَْعَد الرُّ ِ ُحجا  .(5)"حجة ألحد على هللا[ ، وال ٘ٙٔ]النساء:  {ِللنااِس َعلَى َّللاا

لو أحٌٌناهم بعد هبلكهم ومعاٌنتهم ما عاٌنوا من عذاب هللا،  {فما كانوا}معنى ذلن: والثالث: 
وهذا  .{َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما نُُهوا َعْنهُ }هبلكهم، كما لال جل ثناإه:  {لٌإمنوا بما كذبوا من لبل}

 .(ٓٔ)لول مجاهد
هإالء المشركون الذٌن أهلكناهم من أهل المرى لٌإمنوا عند إرسالنا معناه: فما كان  والرابع:

. حٌن أخرجهم من ظهر آدم علٌه السبلم إلٌهم بما كذبوا من لبل ذلن،  وذلن ٌوم أخِذ مٌثالهم
 .(ٔٔ) وهذا لول السدي

                                                             
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
ٌرٌد أن الرسول جاء لكل فرٌك منهم فكذبوه ألول أمره ثم استبانت  ، وفٌه:"ٖٗٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (ٕ)

حجته وظهرت اآلٌات الدالة على صدله مع استمرار دعوته فلّجوا هم فً كفرهم ولم ٌإمنوا بما تبٌن به تكذٌبهم 
ُ َعلى َكذِلَن ٌَ } :من لبل، وكؤنه وصفهم على هذا التؤوٌل باللجاج فً الكفر والصرامة علٌه وٌإٌد هذا لوله ْطبَُع َّللاا

 .{"لُلُوِب اْلكاِفِرٌنَ 
 .ٕ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖ٘ٔ/ٕالكشاؾ: (ٗ)
 .ٕٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .5-1/ٖٔ(:ص5ٖٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .1/ٖٔ(:ص5ٕٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .5/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .5-1/ٖٔ(:ص5ٖٓٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .5/ٖٔ(:ص5ٓٗٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .1/ٖٔ(:ص5ٓٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
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ًّ بن كعب والربٌع. وذلن أن من  لال الطبري:والصواب"  الموُل الذي ذكرناه عن أب
سبك فً علم هللا تبارن وتعالى أنه ال ٌإمن به، فلن ٌإمن أبًدا، ولد كان سبك فً علم هللا تبارن 
وتعالى لمن هلن من األمم التً لص نبؤهم فً هذه السورة، أنه ال ٌإمن أبًدا، فؤخبر جل ثناإه 

إمنوا بما هم به مكذبون فً سابك علمه، لبل مجًء الرسل وعند مجٌبهم عنهم، أنهم لم ٌكونوا لٌ
إلٌهم. ولو لٌل: تؤوٌله: فما كان هإالء الذٌن َوِرثوا األرض، ٌا دمحم، من مشركً لومن من بعد 
أهلها، الذٌن كانوا بها من عاد وثمود، لٌإمنوا بما كذب به الذٌن ورثوها عنهم من توحٌد هللا 

ن وجًها ومذهًبا، ؼٌر أنً ال أعلم لاببل لاله ممن ٌعتمد على علمه بتؤوٌل ووعده ووعٌده كا
 .(ٔ)"المرآن

ُ َعلَى لُلُوِب اْلَكافِِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  مثل ذلن  ، أي:"[ٔٓٔ}َكذَِلَن ٌَْطَبُع َّللاا
 .(ٕ)"الطبع الشدٌد المحكم نطبع على للوب الكافرٌن فبل ٌكاد ٌإثر فٌهم النُّذر واآلٌات

 الفوابد:
تمرٌر الوحً اإللهً وإثبات نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه ما لص من أنباء األولٌن ال ٌتلمى إال  -ٔ

 بوحً إلهً وال ٌتلمى عن هللا تعالى إال رسول أعد لذلن.
 وجود البٌنات مهما كانت لوٌة واضحة ؼٌر كاؾ فً إٌمان من لم ٌشؤ هللا هداٌته.  -ٕ
 المإمن من آمن فً األزل، والكافر من كفر فٌه.  -ٖ
الطبع على للوب الكافرٌن سببه اختٌارهم للكفر والشر والفساد وإصرارهم على ذلن  -ٗ

 كٌفما كانت الحال.
 المرآن

 [ٕٓٔ({ ]األعراف : َٕٓٔعْهٍد َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم لَفَاِسِمٌَن ) }َوَما َوَجْدنَا أِلَْكثَِرِهْم ِمنْ 
 التفسٌر:

وما َوَجْدنا ألكثر األمم الماضٌة من أمانة وال وفاء بالعهد، وما وجدنا أكثرهم إال فسمة عن طاعة 
 هللا وامتثال أمره.

وما َوَجْدنا ألكثر  ، أي:"[ٕٓٔعراؾ : }َوَما َوَجْدنَا أِلَْكثَِرِهْم ِمْن َعْهٍد{ ]األلوله تعالى: 
 .(ٖ)"األمم الماضٌة من أمانة وال وفاء بالعهد

ٌمول تعالى ذكره:ولم نجد ألكثر أهل هذه المرى التً أهلكناها والتصصنا  لال الطبري:" 
من وفاء بما وصٌناهم به، من توحٌد هللا، واتباع رسله، والعمل بطاعته، ، علٌن، ٌا دمحم، نبؤها

 .(ٗ)"واجتناب معاصٌه، وهجر عبادة األوثان واألصنام
 .(٘)"أي : ألكثر األمم الماضٌة لال ابن كثٌر:" 

 ثبلثة ألاوٌل .  ،هنا« العهد»ـوفً المراد ب
 .(2)، وأبً العالٌة(ٙ). وهذا لول وأبً بن كعبأحدها : المٌثاق الذي أخذه هللا علٌهم فً ظهر آدم

 .(2)العالٌة
عمولهم من وجوب شكر النعمة ، وأن هللا هو المنعم ، لاله علً بن والثانً : ما جعله هللا فً 

 .(1)عٌسى
لاله وأن العهد الوفاء. والثالث : أنه ما عهد إلٌهم مع األنبٌاء أن ٌعبدوه وال ٌشركوا به شٌباً، 

 .(ٔ)الحسن

                                                             
 .ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٔٔ/ٖٔ(:ص5ٓ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٓ٘ٔ/٘(:ص121ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (2)
 .ٕٗٗ/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
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، وما وجدنا أكثرهم  ، أي:"[ٕٓٔ}َوإِْن َوَجْدنَا أَْكثََرهُْم لََفاِسِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٕ)"إال فسمة عن طاعة هللا وامتثال أمره

ٌمول: وما وجدنا أكثرهم إال فسمة عن طاعة ربهم، تاركٌن عهده  لال الطبري:" 
 .(ٖ)"ووصٌته
أي : ولمد وجدنا أكثرهم فاسمٌن خارجٌن عن الطاعة واالمتثال. والعهد  لال ابن كثٌر:" 

ه وفطرهم علٌه ، وأخذ علٌهم فً األصبلب أنه ربهم وملٌكهم الذي أخذه علٌهم هو ما جبلهم علٌ
، وأنه ال إله إال هو ، فؤلروا بذلن ، وشهدوا على أنفسهم به ، فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم ، 
وعبدوا مع هللا ؼٌره ببل دلٌل وال حجة ، ال من عمل وال شرع ، وفً الفطر السلٌمة خبلؾ ذلن 

لهم إلى آخرهم بالنهً عن ذلن ، كما جاء فً صحٌح مسلم ٌمول ، وجاءت الرسل الكرام من أو
إنً خلمت عبادي ُحَنفَاء ، فجاءتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم ، وَحّرَمْت علٌهم »هللا تعالى : 

كل مولود ٌولد على الفطرة ، فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه ». وفً الصحٌحٌن : (ٗ)«ما أحللُت لهم
الحدٌث. ولال تعالى فً كتابه العزٌز : } َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن لَْبِلَن ِمْن َرسُوٍل إِال  (٘)«وٌمجسانه

ٌِْه أَناهُ ال إِلََه إِال أََنا فَاْعبُُدوِن { ]األنبٌاء :  َل [ ولال تعالى : } َواْسؤَْل َمْن أَْرَسْلنَا ِمْن لَْبِلَن ٕ٘نُوِحً إِ
ْحَمِن آِلَهةً ٌُْعبَُدوَن { ]الزخرؾ : ِمْن ُرسُِلنَا أََجعَْلنَا ِمْن دُ  [ ولال تعالى : } َولَمَْد بََعثْنَا ِفً ٘ٗوِن الرا

َ َواْجتَنِبُوا الطااؼُوَت { ]النحل :  ٍة َرُسوال أَِن اُْعبُُدوا َّللاا  .(ٙ)"[ إلى ؼٌر ذلن من اآلٌاتٖٙكُّلِ أُما
 .(2)"الماضٌةلال: المرون  {،وإن وجدنا أكثرهم لفاسمٌن}" عن مجاهد: 
وذلن أن هللا إنما أهلن المرى ألنهم لم ٌكونوا حفظوا ما أوصاهم  لال ابن عباس:" 

 .(1)"به
 الفوابد:
 الطبابع علٌهم ؼلبت واألكثرون الملٌل، هم األمم من الناجً أن على دلٌل اآلٌة فً -ٔ

 {.وإن وجدنا أكثرهم لفاسمٌن}" ، لال تعالى:فهلكوا الرسل فعصوا البشرٌة
ًا األمم فرأٌت النبً ومعه »كما فً حدٌث ابن عباس:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لال  عرضت عل

 .(5)«الرهط والنبً ومعه الرجل والرجبلن والنبً ولٌس معه أحد
ٌعنً: إذا  -الكثرة على خبلؾ الحك ال تستوجب العدول عن إتباعه ومن الفوابد: أن  -ٕ

 -الحك ألن األكثر على خبلفه، كان األكثر على عدم الحك ال ٌستوجب ذلن ترن 
فالكثرة على خبلؾ الحك ال تستوجب العدول عن إتباعه لمن كان له بصٌرة وللب، 
فالحك أحك أن ٌتبع وإن لل أنصاره، وأخبر هللا عن أهل الحك أنهم للٌل ؼٌر أن الملة ال 

العارفون تضرهم، فمن له بصٌرة ٌنظر إلى الدلٌل، وٌؤخذ ما ٌستنتجه البرهان، وإن لَلا 

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗٗ/ٕ، والنكت والعٌون:ٖٔ٘ٔ/٘(:ص121ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 ( ، والبزار1ٓ2ٓ، رلم ٕٙ/٘فى الكبرى )( وأخرجه أٌضا: النسابى 512، رلم 1ٖ٘/2ٔأخرجه الطبرانى )(ٗ)
 ( .5ٖٔٗ، رلم 5ٔٗ/1)

 .وللحدٌث أصله عند مسلم بطرؾ: "أال إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم"
أخرجه ": ل مولود ٌولد على الفطرة حتى ٌعرب عنه لسانه فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه أو ٌمجسانه ك الحدٌث:" (٘)

( . 5ٕٖٔٔ، رلم ٖٕٓ/ٙ( ، والبٌهمى )1ٕ1، رلم 1ٖٕ/ٔوالطبرانى )( ، 5ٕٗ، رلم ٕٓٗ/ٕأبو ٌعلى )
 ( .ٖٗٗ/ٕوأخرجه أٌضا: ابن عدى )

 .وللحدٌث طرؾ آخر: "ما بال ألوام جاوزهم المتل الٌوم حتى لتلوا الذرٌة"
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٔٔ/ٖٔ(:ص5ٓ٘ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٔ/ٖٔ(:ص5ٓ1ٗٔأخرجه الطبري) (1)
( . ٕٕٓ، رلم 55ٔ/ٔ( ، ومسلم )ٕٓٗ٘، رلم 2ٕٓٔ/٘( ، والبخارى )1ٕٗٗ، رلم 2ٕٔ/ٔأخرجه أحمد )(5)

، رلم 21ٖ/ٗ( ولال: حسن صحٌح. والنسابى فى الكبرى )ٕٙٗٗ، رلم ٖٔٙ/ٗوأخرجه أٌضا: الترمذى )
 .(ٖٓٗٙ، رلم 5ٖٖ/ٗٔ( ، وابن حبان )2ٙٓٗ
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به المنمادون له، ومن أخذ ما علٌه األكثر وما ألفته العامة من ؼٌر نظر الدلٌل فهو 
 .(ٔ)مخطا سالن سبٌل الجاهلٌة ممدوح عند أهل البصابر

 
 المرآن

ٌَْف َكاَن َعالِبَةُ }ثُم  بَعَثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى بِآٌَاتِنَا إِلَى فِْرَعْوَن َوَملَئِِه فََظلَُموا بَِها فَاْنظُْر  َك
 [ٖٓٔ({ ]األعراف : ٖٓٔاْلُمْفِسِدٌَن )

 التفسٌر:
ثم بعثنا من بعد الرسل المتمدم ِذْكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البٌنة إلى فرعون ولومه، 

متبصًرا كٌؾ فعلنا بهم وأؼرلناهم  -أٌها الرسول-فجحدوا وكفروا بها ظلًما منهم وعناًدا، فانظر 
 مرأى من موسى ولومه؟ وتلن نهاٌة المفسدٌن.عن آخرهم ب

، [ٖٓٔ}ثُما بََعثْنَا ِمْن بَْعِدِهْم ُموَسى بِآٌَاتَِنا إَِلى فِْرَعْوَن َوَملَبِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ثم بعثنا من بعد الرسل المتمدم ِذْكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البٌنة إلى فرعون  أي:"

 .(ٕ)"ولومه
ٌمول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعٌب،  الطبري:"لال  

ٌمول: بحججنا وأدلتنا إلى جماعة فرعون من  {إلى فرعون وملبه بآٌاتنا، }موسى بن عمران
 .(ٖ)"الرجال

أي : الرسل المتمدم ذكرهم ، كنوح ، وهود ، وصالح ، ولوط ، وشعٌب  لال ابن كثٌر:" 
، صلوات هللا وسبلمه علٌهم وعلى سابر أنبٌاء هللا أجمعٌن. } ُموَسى ِبآٌَاتِنَا { أي : بحججنا 

 .(ٗ)"ودالبلنا البٌنة إلى } فِْرَعْوَن { وهو ملن مصر فً زمن موسى ، } َوَمَلبِِه { أي : لومه
 .(٘)"كان فرعون فارسٌا من أهل اصطخر "لال مجاهد: 

 .(ٙ)"أن فرعون كان من أبناء مصر"ابن لهٌعة: عن  
عاش فرعون ثبلثمابة سنة منها مابتان وعشرون سنة لم ٌر فٌها "دمحم بن المنكدر: لال  

 .(2)"ما ٌمذي عٌنه ودعاه موسى ثمانٌن سنة
فجحدوا وكفروا بها ظلًما منهم  ، أي:"[ٖٓٔ}فََظلَُموا بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"وعناًدا
بمعنى: كفروا بها،  {فظلموا بها}وإنما جاز أن ٌمال: ، ٌمول: فكفروا بها لال الطبري:" 

والكفر بآٌات هللا، وضع لها فً ؼٌر موضعها، ، ألن الظلم َوْضُع الشًء فً ؼٌر موضعه
 .(5)"وصرؾ لها إلى ؼٌر وجهها الذي عُنٌِت به

أي : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا ، كموله تعالى } َوَجَحُدوا بَِها  كثٌر:"لال ابن  
ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ اْلُمْفِسِدٌَن { ]النمل :  ا فَاْنظُْر َك ٌْمََنتَْها أَْنفُسُُهْم ظُْلًما َوعُلُوًّ  .(ٓٔ)"[َٗٔواْستَ

ٌَْؾ َكاَن َعالِبَةُ لوله تعالى:  أٌها -فانظر  ، أي:"[ٖٓٔاْلُمْفِسِدٌَن{ ]األعراؾ : }فَاْنُظْر َك
متبصًرا كٌؾ فعلنا بهم وأؼرلناهم عن آخرهم بمرأى من موسى ولومه؟ وتلن نهاٌة  -الرسول

 .(ٔٔ)"المفسدٌن
                                                             

 .ألكترونً[ ]كتابٕٗ(/ٗ، الدرس)الجاهلٌة مسابل شرحانظر:  (ٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص1212أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص1211أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص121ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 ٌمول جل ثناإه لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص: فانظر ٌا دمحم، بعٌن للبن، كٌؾ كان عالبة لال الطبري:" 
أفسدوا فً األرض؟ ٌعنً فرعون ومؤله، إذ ظلموا بؤٌات هللا التً جاءهم بها موسى هإالء الذٌن 

 .(ٔ)"علٌه السبلم، وكان عالبتهم أنهم أؼرلوا جمٌعًا فً البحر
 -ٌا دمحم  -أي : الذٌن صدوا عن سبٌل هللا وكذبوا رسله ، أي : انظر  لال ابن كثٌر:" 

ى من موسى ولومه. وهذا أبلػ فً النكال كٌؾ فعلنا بهم ، وأؼرلناهم عن آخرهم ، بمرأ
 .(ٕ)"من المإمنٌن به -موسى ولومه  -بفرعون ولومه ، وأشفى لملوب أولٌاء هللا 

 الفوابد:
 بٌان سوء عالبة المفسدٌن بالشرن والمعاصً. -ٔ
الكفر والظلم أشنع الفساد فً األرض، ال ألنه ٌضر هللا سبحانه، ولكن ألنه اعتداء أن  -ٕ

على عمابد الناس وإفسادها حتى ٌسلس للطواؼٌت أن ٌتحكموا فً رلاب العباد وتعبٌدهم 
ٌِْري  لهم من دون هللا، كما حكى هللا تعالى عن لول فرعون لموسى: }َلبِْن اتاَخْذَت إِلََهاً َؼ

 .[5ٕ]الشعراء:ناَن ِمَن اْلَمْسُجونٌَِن{ ألَْجعَلَ 
ولٌست الحٌاة على األرض فمط متولفةً على الوحدانٌة، بل الكون كله بما فٌه ومن فٌه  -ٔ

ُ لَفََسَدتَا{   .[ٕٕ]األنبٌاء:ال ٌستمٌم أمره إال بإله واحد مدبر له: }َلْو َكاَن فٌِِهَما آِلَهةٌ إِالا َّللاا
 

 المرآن
 [ٗٓٔ({ ]األعراف : ٌَٗٓٔا فِْرَعْوُن إِنًِّ َرسُوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن )}َولَاَل ُموَسى 

 التفسٌر:
ولال موسى لفرعون محاوًرا مبلِّؽًا: إنً رسوٌل من هللا خالك الخلك أجمعٌن، ومدّبِر أحوالهم 

 ومآلهم.

({ ]األعراؾ : ٗٓٔالَِمٌَن )}َولَاَل ُموَسى ٌَا فِْرَعْوُن إِّنًِ َرسُوٌل ِمْن َرّبِ اْلعَ لوله تعالى: 
ًؽا: إنً رسوٌل من هللا خالك الخلك أجمعٌن،  ، أي:"[ٗٓٔ ولال موسى لفرعون محاوًرا مبلِّ

 .(ٖ)"ومدبِّر أحوالهم ومآلهم
ٌمول جل ثناإه: ولال موسى لفرعون: ٌا فرعون إّنً رسول من رب  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"العالمٌن
 .(٘)"أي : أرسلنً الذي هو خالُك كل شًء وربه وملٌكه لال ابن كثٌر:" 
 .(ٙ)"ما زاده إال رؼما لال إنً رسول من رب العالمٌن لال ابن عباس:" 
 الفوابد:
تذكٌر موسى فرعون بؤسلوب لطٌؾ بؤنه لٌس ربا بل هنان رب العالمٌن وهو هللا رب  -ٔ

 موسى وهارون والناس أجمعٌن.
 ربوبٌة هللا تعالى لجمٌع العالم; لموله تعالى: }العالمٌن{. عمومومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٕ

 
 المرآن

ًَ بَ  ِ إاِل  اْلَحك  لَْد ِجئْتُكُْم بِبٌَِّنٍَة ِمْن َربِّكُْم فَؤَْرِسْل َمِع نًِ إِْسَرائٌَِل }َحِمٌٌك َعلَى أَْن اَل أَلُوَل َعلَى ّللا 
 [٘ٓٔ({ ]األعراف : ٘ٓٔ)

 التفسٌر:

                                                             
 .ٖٔ-ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٗ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٔ٘ٔ/٘(:ص1215أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
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على هللا إال الحك، وحريٌّ بً أن ألتزمه، لد جبتكم ببرهان وحجة باهرة من  جدٌر بؤن ال ألول
معً بنً إسرابٌل ِمن أَْسرن ولَْهرن، وخّلِ  -ٌا فرعون-ربكم على ِصْدق ما أذكره لكم، فؤطلك 

 سبٌلهم لعبادة هللا.
{ لوله تعالى:  ِ إِالا اْلَحكا جدٌر  ، أي:"[٘ٓٔ]األعراؾ : }َحِمٌٌك َعلَى أَْن اَل أَلُوَل َعلَى َّللاا

 .(ٔ)"بؤن ال ألول على هللا إال الحك، وحريٌّ بً أن ألتزمه
فمال بعضهم : معناه : حمٌك بؤن ال ألول على هللا إال الحك ، أي : جدٌر  »لال ابن كثٌر: 

 بذلن وحري به.
وعلى الموس، وجاء على حال  ،رمٌت بالموس:ولالوا و"الباء" و"على" ٌتعالبان ، فٌمال 

 و بحال حسنة. ،حسنة
 .ولال بعض المفسرٌن : معناه : حرٌص على أال ألول على هللا إال الحك

ًّ ذلن أال أخبر  ًّ { بمعنى : واجب وحك َعلَ ولرأ آخرون من أهل المدٌنة :}َحِمٌٌك َعلَ
 .(ٕ)«عنه إال بما هو حك وصدق ، لما أعلم من عز جبلله وعظٌم سلطانه

 .(ٖ)«الٌاء»ونصبها وخفؾ البالون وأرسلوا  ،وحده فى }على{ «الٌاء»شدد نافع  
لد جبتكم ببرهان وحجة  ، أي:"[٘ٓٔ}لَْد ِجبْتُكُْم بِبٌَِّنٍَة ِمْن َربِّكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"باهرة من ربكم على ِصْدق ما أذكره لكم
ٌمول: لال موسى لفرعون وملبه: لد جبتكم ببرهان من ربكم، ٌشهُد، أٌها  لال الطبري:" 

 .(٘)" الموم، على صحة ما ألول، وصدق ما أذكر لكم من إرسال هللا إٌاي إلٌكم َرسوال
أي : بحجة لاطعة من هللا ، أعطانٌها دلٌبل على صدلً فٌما جبتكم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٙ)"به
ًَ بَِنً إِْسَراِبٌَل{ ]األعراؾ : }فَؤَْرِسْل لوله تعالى:   -ٌا فرعون-فؤطلك  ، أي:"[َ٘ٓٔمِع

 .(2)"معً بنً إسرابٌل ِمن أَْسرن ولَْهرن، وخّلِ سبٌلهم لعبادة هللا
 .(1)"أي أطلك عنهم وخلهم  لال الرازي:"

 .(5)"فؤرسل ٌا فرعون معً بنً إسرابٌل لال الطبري:" 
أي : أطلمهم من أْسرن ولهرن ، ودعهم وعبادة ربن وربهم ; فإنهم من  لال ابن كثٌر:" 

علٌهم صلوات -سبللة نبً كرٌم إسرابٌل ، وهو : ٌعموب بن إسحاق بن إبراهٌم خلٌل الرحمن 
 .(ٓٔ)"-الرحمن
 الفوابد:
 تمرٌر مبدأ الصدق لدى الرسل علٌهم السبلم. -ٔ
ًَ بَِنًٌستفاد من لوله تعالى: : -ٕ بنً  لد استخدمكان  نفرعوأن ، إِْسَرابٌَِل{ }فَؤَْرِسْل َمِع

 .(ٔٔ)"الشالة مثل ضرب اللبن ونمل التراب فً األعمال" إسرابٌل
 

 المرآن
اِدلٌَِن )  [ٙٓٔ({ ]األعراف : ٙٓٔ}لَاَل إِْن كُْنَت ِجئَْت بِآٌٍَة فَؤِْت بَِها إِْن كُْنَت ِمَن الص 

                                                             
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .12ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٖ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (1)
 .ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٔٔ)
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 التفسٌر:
حسب زعمن فؤتنً بها، وأحضرها عندي; لتصحا لال فرعرن لموسى: إن كنَت جبَت بآٌة 

 دعوان وٌثبت صدلن، إن كنت صادلًا فٌما اداعٌت أنن رسول رب العالمٌن.
لال فرعرن  ، أي:"[ٙٓٔ}لَاَل إِْن كُْنَت ِجبَْت ِبآٌٍَة فَؤِْت بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ي; لتصحا دعوان وٌثبت لموسى: إن كنَت جبَت بآٌة حسب زعمن فؤتنً بها، وأحضرها عند
 .(ٔ)"صدلن

 .(ٕ)"ٌمول: بحجة وعبلمة شاهدة على صدق ما تمول لال الطبري:" 
أي : لال فرعون : لست بمصدلن فٌما للت ، وال بمطٌعن فٌما طلبت ،  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"فإن كانت معن حجة فؤظهرها لنراها
 .(ٗ)"إن كنت جبت من عند من أرسلن بآٌة فؤتنً بها وأحضرها عندي لال الرازي:أي:" 

 .(ٗ)"عندي
اِدلٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  إن كنت صادلًا فٌما  ، أي:"[ٙٓٔ}إِْن كُْنَت ِمَن الصا

 .(٘)"اداعٌت أنن رسول رب العالمٌن
 .(ٙ)"إن كنت صادلًا فٌما ادعٌت "أي :  لال ابن كثٌر: 
 .(2)"دعوان وٌثبت صدلنلٌصح " لال الرازي:أي: 
فمال فرعون لموسى: ما ترٌد؟ لال: أرٌد أن تإمن باهلل، وأن ترسل  لال ابن عباس:" 

 .(1)"معً بنً إسرابٌل فؤبى علٌه ذلن ولال: آتً بآٌة إن كنت من الصادلٌن
 الفوابد:
الدلٌل على صدله، وهً إلماء العصا فتنملب ثعبانًا، أظهر  -علٌه السبلم-موسى أن  -ٔ

وإدخال ٌده فً جٌبه فتخرج بٌضاء متؤللبة من ؼٌر سوء. ولكن فرعون ولومه 

 استمروا فً طؽٌانهم واستكبروا عن طاعة رسول هللا، بل ونسبوا إلٌه السحر.
 أهمٌة البرهان واألدلة إلثبات صدق الدعوى. -ٕ
 

 المرآن
ًَ ثُْعبَاٌن ُمبٌٌِن )  [7ٓٔ({ ]األعراف : 7ٓٔ}فَؤَْلمَى َعَصاهُ فَِإذَا ِه

 التفسٌر:
 فؤلمى موسى عصاه، فتحولت حٌاة عظٌمة ظاهرة للعٌان.

 .(5)"فؤلمى موسى عصاه ، أي:"[2ٓٔ}فَؤَْلمَى َعَصاهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:" 
من عوسج ولم ٌسخر العوسج  -علٌه الصبلة والسبلم-كانت عصى موسى "الحكم: لال  

 .(ٓٔ)"ألحد بعده
موسى على فرعون، لال له فرعون: أعرفن؟ لال: نعم! لما دخل "وهب بن منبه: لال  

فمال فرعون:  [ . لال: فرد إلٌه موسى الذي ردا،1ٔلال: أَلَْم نَُربَِّن فٌِنَا َوِلًٌدا؟ ]سورة الشعراء: 

                                                             
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٗٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .2ٕٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٗ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .2ٕٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (2)
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
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خذوه! فبادره موسى فؤلمى عصاه فإذا هً ثعبان مبٌن، فحملت على الناس فانهزموا، فمات منهم 
 .(ٔ)"بعُضهم بعًضا، ولام فرعون منهزًما حتى دخل البٌتَ  خمسة وعشرون ألفًا، لتل

وفٌه ؼرابة فً سٌاله   :"-بعد أن ذكر الخبر السابك عن وهب بن منبه-لال ابن كثٌر 
 .(ٕ)"وهللا أعلم
ًَ ثُْعَباٌن ُمبٌٌِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:"  فتحولت حٌاة عظٌمة  ، أي:"[2ٓٔ}فَإِذَا ِه

 .(ٖ)"ظاهرة للعٌان
 .(ٗ)"ٌمول: تتبٌن لمن ٌراها أنها حٌة {،مبٌن}ٌعنً حٌة  الطبري:" لال 
 .(٘)"تحولت حٌة عظٌمة لال لتادة:" 
وروي عن الضحان  .(ٙ)"الحٌة الذكر"لال:  {،ثعبان مبٌن}لوله: :عن ابن عباس  

 .(2)مثله
 ،فؤلمى عصاه فتحولت حٌة عظٌمة فاؼرة فاها، مسرعة إلى فرعون لال ابن عباس:" 

فلما رآها فرعون أنها لاصدة إلٌه خافها فالتحم على سرٌره، واستؽاث بموسى أن ٌكفها عنه 
 .(1)"ففعل

ألمى العصا فصارت حٌة، فوضعت فُْمًما لها أسفل  وأخرج الطبري عن ابن عباس:" 
السبابة المبة، وفُْمًما لها أعلى المبة  لال عبد الكرٌم، لال إبراهٌم: وأشار سفٌان بؤصبعه اإلبهام و

فلما أرادت أن تؤخذه، لال فرعون: ٌا موسى خذها! فؤخذها موسى بٌده،  ،هكذا: ِشْبه الطاق
 .(5)"فعادت عصا كما كانت أول مرة

والثعبان: الذكر من الحٌات، فاتحةً فاها، واضعة لحٌها األسفل فً  لال السدي:" 
لما رأها ذُِعر منها، األرض، واألعلى على سور المصر، ثم توجهت نحو فرعون لتؤخذه، ف

ٌُْحِدث لبل ذلن، وصاح: ٌا موسى، خذها وأنا مإمن بن، وأرسل معن  ووثب فؤحدث، ولم ٌكن

 .(ٓٔ)"بنى إسرابٌل! فؤخذها موسى فعادت عًصا
ًَ َحٌاةٌ تَْسعَى"}فً لوله: وعن مجاهد   [ ، لال: ما بٌن ٕٓ]سورة طه:  {فَؤَْلمَاَها فَإِذَا ِه

 .(ٔٔ)"لَْحٌٌَها أربعون ذراًعا
 الفوابد:
 .-علٌه السبلم-لموسىالعصا  ةظهور آٌ -ٔ
داللة المعجزات هً من ألوى الدالالت وأوضح اآلٌات لجمعها بٌن أمرٌن واضحٌن أن  -ٕ

لم ٌكن نزاع المبطلٌن إال فٌهما أو فً أحدهما وهما الحدوث الضروري والمخالفة 
 .للطبابع والعادات

 
 المرآن

ٌَْضاُء ِللن اِظِرٌَن ) ًَ بَ  [1ٓٔ({ ]األعراف : 1ٓٔ}َونََزَع ٌََدهُ فَِإذَا ِه

 التفسٌر:

                                                             
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٕ، وابن أبً حاتم)2ٔ-ٙٔ/ٖٔ(:ص5ٔ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٔ/ٖٔ(:ص5ٔ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖ٘ٔ/٘(:ص125ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٙٔ/ٖٔ(:ص5ٕٔٗٔتفسٌر الطبري) (5)
 .ٙٔ-٘ٔ/ٖٔ(:ص5ٔٔٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٔ/ٖٔ(:ص5ٔٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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وجذب ٌده من جٌبه أو من جناحه فإذا هً بٌضاء كاللبن من ؼٌر برص آٌة لفرعون، فإذا رداها 
 عادت إلى لونها األول، كسابر بدنه.

 .(ٔ)ه"من جٌب ٌده أخرجو ، أي:"[1ٌََٓٔدهُ{ ]األعراؾ : }َوَنَزَع لوله تعالى: 
 .(ٕ)"ٌمول: وأخرج ٌده لال الطبري:" 
 .(ٖ)"فؤخرج ٌده من جٌبه لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"أي : نزع ٌده : أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فٌه لال ابن كثٌر:" 
ٌَْضاُء ِللنااِظِرٌَن{ ]األعراؾلوله تعالى:  ًَ بَ فإذا هً بٌضاء كاللبن  ، أي:"[1ٓٔ:  }فَإِذَا ِه

 .(٘)"من ؼٌر برص
 .(ٙ)"بٌضاء من ؼٌر برص لال مجاهد:" 
من }وكان موسى رجبل آدم، فؤخرج ٌده، فإذا هً بٌضاء، أشد بٌاضا اللبن  لال السدي:" 

 .(2)"، لال: من ؼٌر برص، آًٌة لفرعون{ؼٌر سوء
ٌعنً: من ؼٌر برص  ،أخرج ٌده من جٌبه فرآها بٌضاء من ؼٌر سوء لال ابن عباس:"

 .(1)"ثم أعادها إلى كّمه، فعادت إلى لونها األول
فخرجت بٌضاء تتؤلأل من ؼٌر بََرص وال مرض ، كما لال تعالى :  لال ابن كثٌر:أي:" 

ٌِْر سُوٍء { ] ٌَْضاَء ِمْن َؼ ٌْبَِن تَْخُرْج بَ  .(5)"[ ٕٔالنمل : } َوأَْدِخْل ٌََدَن فًِ َج
وكان موسى، فٌما ذكر ، فإذا هً بٌضاء تلوح لمن نظر إلٌها من الناسلال الطبري:أي:" 

ل ٌده بٌضاء من ؼٌر برص، له آٌة، وعلى صدق لوله:  إنً رسول من }لنا، آدَم، فجعل هللا تحوُّ
 .(ٓٔ)"، حجة{رب العالمٌن

 الفوابد:
 .-علٌه السبلم-لموسى الٌد ةظهور آٌ -ٔ

السحر وما ٌجري مجراه مختص بمن عمل له حتى أن أهل هذا الحرؾ إذا أن  -ٕ
استدعاهم الملون لٌصنعوا لهم هذه األمور ٌطلبون منهم أن ٌكتب أسماء كل من ٌحضر 
ذلن المجلس، فٌصنعون صنٌعتهم لمن سمً لهم، فإن حضر ؼٌرهم ال ٌرى شٌباً مما 

 ٌراه الذي سموا.
ٌَْضاُء ِللنااِظِرٌنَ }لال العلماء: وإلٌه اإلشارة بموله تعالى:  ًَ بَ  {َوَنَزَع ٌََدهُ فَإِذَا ِه

لكل ناظر ٌنظر إلٌها، ففارلت بذلن السحر  :. أي[ٖٖوالشعراء/ 1ٓٔاألعراؾ/]
 .(ٔٔ)والسٌمٌا وهذا فرق عظٌم

 
 المرآن

 [1ٓٔ({ ]األعراف : 1ٓٔلََساِحٌر َعِلٌٌم )}لَاَل اْلَمََلُ ِمْن لَْوِم فِْرَعْوَن إِن  َهذَا 
 التفسٌر:

                                                             
 .5ٕٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .2ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٓٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٔ/ٖٔ(:ص5ٕٖٗٔأخرجه الطبري) (2)
. أعطاه المحمك نفس الرلم ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٙ، و ابن أبً حاتم)2ٔ/ٖٔ(:ص1ٔٗٔأخرجه الطبري) (1)

 الخبر السابك.
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .2ٔ/ٌٖٔر الطبري:تفس (ٓٔ)
 .1ٖٕ: اإلسبلم شٌخ الدٌن شهاب، اإلسبلم بمواطع اإلعبلمانظر:  (ٔٔ)
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لال األشراؾ من لوم فرعون: إن موسى لساحر ٌؤخذ بؤعٌن الناس بخداعه إٌاهم، حتى ٌخٌل 
 إلٌهم أن العصا حٌة، والشًء بخبلؾ ما هو علٌه، وهو واسع العلم بالسحر ماهر به.

لال األشراؾ من لوم  ، أي:"[5ٓٔ{ ]األعراؾ : }لَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِم فِْرَعْونَ لوله تعالى: 
 .(ٔ)"فرعون

ٌمول تعالى ذكره: لالت الجماعة من رجال لوم فرعون واألشراؾ  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"منهم

موافمٌن لمول  -وهم الجمهور والسادة من لوم فرعون  -أي : لال المؤل  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"فرعون فٌه ، بعد ما رجع إلٌه َرْوعه ، واستمر على سرٌر مملكته  بعد ذلن 

واسع لساحر  موسىإن  ، أي:"[5ٓٔ}إِنا َهذَا لََساِحٌر َعِلٌٌم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"العلم بالسحر ماهر به

 .(٘)"ماهر فى فنون السحر :أي المراؼً:" لال 
أنه ٌؤخذ بؤعٌن الناس بخداعه إٌاهم،  ، ٌعنون موسى صلوات هللا علٌه» لال الطبري: 

حتى ٌخٌل إلٌهم العصا حٌة، واآلدم أبٌض، والشًء بخبلؾ ما هو به. ومنه لٌل: "َسحر المطُر 
األرَض"، إذا جادها، فمطع نباتها من أصوله، وللب األرض ظهًرا لبطن، فهو ٌَْسَحُرها َسْحًرا"، 

ساحر" بذلن، لتخٌٌله إلى من سحره أنه و"األرض مسحورة"، إذا أصابها ذلن. فشبه "سحر ال
 :(ٙ)ٌرى الشًء بخبلؾ ما هو به،  ومنه لول ذي الرمة فً صفة السراب

 تَرلاُص فً نََواِشِرَها األُرومُ                    َوَساِحَرِة العٌُُوِن ِمَن الَمَواِمً 
 .(2)«ٌمول: ساحر علٌم بالسحر {،علٌم}ولوله 

فمالوا: هذان لساحران ٌرٌدان أن ٌخرجاكم  ،المؤل فٌما رأىفاستشار  لال ابن عباس:" 
 .(1)"من أرضكم

 .(5)"ولالوا كممالته -أي: فرعون-فوافموه لال ابن كثٌر:" 
 الفوابد:
 جهل المؤل باآلٌات أدى بهم إلى أن لالوا إن موسى ساحر علٌم. -ٔ

                                                             
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .1ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .]بتصرؾ بسٌط[ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕ٘/5تفسٌر المراؼً: (٘)
...  الَمَواِمً ِمنَ  الساَرابِ  َوَساِحَرةِ : فهً الدٌوان رواٌة أما الرواٌة، بهذه ،( أرم) واللسان ،5ٔ٘: دٌوانه(ٙ)

 األُوُرومُ  َعَساِلِلَها ِفً تََرلاصُ 
 الناِسٌمُ  َجَوانِبَِها ِفً َوٌَْهِلنُ ...  أَُواًما بَِها الفبَلةِ  لََطا تَُموتُ 

ٌْسَ  ؼُُدٌر، بَِها  تَِرٌمُ  َوال تَُحولُ  َوأَْشبَاحٌ ...  بَبللٌ  بَِها َولَ
: العبلء بن عمرو أبً ورواٌة. المرآن مجاز فً عبٌدة أبً رواٌة هً هنا التً والرواٌة ،! ؼاٌة شعر وهذا

(( الموامى)) و. منموطة ؼٌر المخطوطة فً وهً بالزاي،(( نواشزها: ))المطبوعة فً وكان(( . نواشرها))
 و ،(( عسملة)) جمع(( العسالل)) و. أنٌس وال بها ماء ال الملساء، الواسعة المفازة وهً موماة، جمع

 إرم، جمع(( األوروم)) و. الناظر لعٌن وتترٌع تلمع التً السراب لطع وهً ،(( عسمول)) جمع(( العسالٌل))
 ٌصؾ. السراب من مملوءة أي بالجٌم،(( وساجرة)) دٌوانه ورواٌة. وإرم عاد لبور هً: ولٌل األعبلم، وهً

 جعفر أبً رواٌة وأما. بها ٌتحرن وهو وتنخفض، فٌه ترتفع واألعبلم الحجارة فترى ٌترجرج، وهو السراب
 به ٌعنً أنه وظنً. اللؽة كتب فً أو الشعر، شراح من أحد عند تفسًٌرا له أجد فلم ،(( نواشرها فً ترلص))

 السراب من ٌمتد ما به وعنى ومده، بسطه(( الشًء نشر)) من وإنها ،(( عساللها فً)) لال كما السراب
 .وٌنبسط

 .5ٔ-1ٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص1252أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .٘٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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متحمك ولوعه ووجوده، ولو لم ٌكن موجودا حمٌمة لم ترد  :السحر ومن الفوابد: أن  -ٕ
النواهً عنه فً الشرع والوعٌد على فاعله والعموبات الدٌنٌة واألخروٌة على متعاطٌه 

 .(ٔ)واالستعاذة منه أمرا وخبرا
 

 المرآن
 [ٓٔٔ({ ]األعراف : ٓٔٔ}ٌُِرٌُد أَْن ٌُْخِرَجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا تَؤُْمُروَن )

 التفسٌر:
ًا أٌها المؤل فً أمر  ٌرٌد أن ٌخرجكم جمٌعًا من أرضكم، لال فرعون: فبماذا تشٌرون عل

 موسى؟
ٌرٌد أن ٌخرجكم  ، أي:"[ٓٔٔ}ٌُِرٌُد أَْن ٌُْخِرَجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)بسحره" جمٌعًا من أرضكم
 .(ٖ)"السحرةأرض مصر، معشر المبط ٌرٌد:  لال الطبري:" 
 .(ٗ)"ٌستخرجكم من أرضكم لال السدي:" 
ًا أٌها المؤل فً  ، أي:"[ٓٔٔ}فََماذَا تَؤُْمُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فبماذا تشٌرون عل

 .(٘)"أمر موسى؟
 .(ٙ)"ٌمول: فؤي شًء تؤمرون أن نفعل فً أمره؟ بؤي شًء تشٌرون فٌه؟لال الطبري:" 
 وتشاوروا فً أمره ، وماذا ٌصنعون فً أمره ، وكٌؾ تكون حٌلتهم فً لال ابن كثٌر:" 

نوره وإخماد كلمته ، وظهور كذبه وافترابهم ، وتخوفوا من معرفته أن ٌستمٌل الناس بسحره 
فٌما ٌعتمدون  فٌكون ذلن سببا لظهوره علٌهم ، وإخراجه إٌاهم من أرضهم والذي خافوا منه 

} َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما ِمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحذَُروَن {  ولعوا فٌه ، كما لال تعالى :

 .(2)"[ٙ]المصص : 
 الفوابد:
مكر المؤل وخبثهم إذ اتهموا موسى سٌاسٌا بؤنه ٌرٌد الملن وهو كذب بحت وإنما ٌرٌد  -ٔ

وهم أبناء إخراج بنً إسرابٌل من مصر حٌث طال استعبادهم وامتهانهم من لبل األلباط 
 األنبٌاء وأحفاد إسرابٌل واسحك وإبراهٌم علٌهم السبلم.

فضٌحة فرعون حٌث نسً دعواه الربوبٌة، فاستشار المؤل فً شؤنه، إذ الرب الحك ال  -ٕ
 ٌستشٌر عباده فٌما ٌرٌد فعله ألنه ال ٌجهل ما ٌحدث مستمببل.

ن كان عبدا اآلٌة تدل على أن كل الخلك كانوا عالمٌن بؤن فرعو لال الرازي:"
ذلٌبل مهٌنا عاجزا وإال لما احتاج إلى االستعانة بالسحرة فً دفع موسى علٌه السبلم 
وتدل أٌضا على أن السحرة ما كانوا لادرٌن على للب األعٌان وإال لما احتاجوا إلى 
طلب األجر والمال من فرعون ألنهم لو لدروا على للب األعٌان فلم لم ٌملبوا التراب 

ٌنملوا ملن فرعون إلى أنفسهم ولم لم ٌجعلوا أنفسهم ملون العالم ورإساء  ذهبا ولم لم
الدنٌا والممصود من هذه اآلٌات تنبٌه اإلنسان لهذه الدلابك وأن ال ٌؽتر بكلمات أهل 

 .(1)"األباطٌل واألكاذٌب

                                                             
 .ٗٗ٘/ٕ:األصول علم إلى الوصول سلم بشرح المبول معارجانظر:  (ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص1251أخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٖٗ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (1)
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ٌحرضون فرعون على موسى ولومه، وأنهم ٌعٌثون فً كانوا المؤل من لوم فرعون أن  -ٖ
ا وتركوا عبادتن وتمّردوا على سلطانن، فمرر فرعون تمتٌل األبناء األرض فسادً 

واستحٌاء النساء; أبناء المإمنٌن ونساإهم، لال تعالى: }َولَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِم فِْرَعْوَن أَتََذُر 
نَاَءهُْم َونَْستَْحًٌِ نَِساَءهُْم ُموَسى َولَْوَمهُ ِلٌُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض َوٌَذََرَن َوآِلَهتََن لَاَل َسنُمَتُِّل أَبْ 

 [.2َٕٔوإِناا فَْولَُهْم لَاِهُروَن{ ]األعراؾ: 
فؤخذ موسى علٌه السبلم ٌحّث لومه وٌؤمرهم بالصبر واالستعانة باهلل حتى 
ج هللا سبحانه وتعالى عنهم ما هم فٌه من الببلء وٌجعل لهم مخرًجا }لَاَل ُموَسى  ٌفّرِ

ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتاِمٌَن{ ِلمَْوِمِه اْستَِعٌنُو ِ ٌُوِرثَُها َمْن  ِ َواْصبُِروا إِنا اأْلَْرَض َّلِلا ا ِباَّللا
 [.1ٕٔ]األعراؾ: 

 
 المرآن

 [ٔٔٔ({ ]األعراف : ٔٔٔ}لَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َوأَْرِسْل ِفً اْلَمَدائِِن َحاِشِرٌَن )
 التفسٌر:

ر موسى وأخاه هارون، لال َمن حضر  مناظرة موسى ِمن سادة لوم فرعون وكبرابهم: أَّخِ
 وألالٌمها الشَُّرط.« مصر»وابعث فً مدابن 

لال َمن حضر مناظرة موسى  ، أي:"[ٔٔٔ}لَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ر موسى وأخاه هارون  .(ٔ)"ِمن سادة لوم فرعون وكبرابهم: أَّخِ

 .(ٕ)"ٌمول: أخره وأخاه ابن عباس:" لال 
 .(ٖ)"احبسه وأخاه ولال لتادة:" 
 فً كبلم العرب التؤخٌر. ٌمال منه: "أرجٌت هذا األمر"، :«اإلرجاء» لال الطبري:" 

[ تإخر، ٔ٘]سورة األحزاب: {تُْرِجً َمْن تََشاُء ِمْنُهنا }أرجؤته"، إذا أخرته. ومنه لول هللا تعالى: 
عض لبابل لٌس، ٌمولون: "أرجؤت هذا األمر"، وترن الهمز من لؽة تمٌم فالهمز من كبلم ب

 .(ٗ)«وأسد، ٌمولون: "أرجٌته"
ألنهم أخروا العمل عن اإلٌمان ولالوا العمل لٌس جزءا من  ،بذلن« المرجبة»سمً و 
 .(٘)اإلٌمان

مثله ولرأ أبو عمرو ، مهموزا بواو بعد الهاء فى اللفظ «أرجبه وأخاه »لرأ ابن كثٌر 
بكسر الهاء وال ٌبلػ  «أرجه»ولرأ نافع  ؼٌر أنه كان ٌضم الهاء ضمة من ؼٌر أن ٌبلػ بها الواو

 .هذه رواٌة المسٌبً ولالون. بها الٌاء وال ٌهمز
 ٌجر الهاء وٌصلها بٌاء وال ٌهمز بٌن الجٌم والهاء «أرجه»وروى ورش عنه 

 .(ٙ)وكذلن لال إسماعٌل بن جعفر عن نافع
وابعث فً مدابن  ، أي:"[ٔٔٔ}َوأَْرِسْل فًِ اْلَمَدابِِن َحاِشِرٌَن{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  

 .(2)"وألالٌمها الشَُّرط« مصر»
 .(1)"ولٌل: هم الشَُّرط، ٌمول: من ٌحشُر السحرة فٌجمعهم إلٌن لال الطبري:" 
 .(5)"جامعٌن لن السحرة منها وسابمٌهم إلٌن :أي لال المراؼً:" 

                                                             
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖ٘ٔ/٘(:ص125ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٔٓٔ:الحابٌة داود أبً ابن منظومة شرح السنٌة لتحفةانظر:  (٘)
 .12ٕانظر: السبعة فً المراءات: (ٙ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٕ٘/5تفسٌر المراؼً: (5)
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لٌل هً مدابن صعٌد مصر وكان رإساء السحرة ومهرتهم بؤلصى  السعود:"لال أبو  
 .(ٔ)"مدابن الصعٌد

لالوا }هو الجمع مع السوق، والشاهد لوله تعالى: «: الحشر»"أبو هبلل العسكري: لال  
ابعث من ٌجمع السحرة وٌسولهم  :[، أيٖٙ]الشعراء:  {أرجه وأخاه وابعث فً المدابن حاشرٌن

 .(ٕ)"م الحشر ألن الخلك ٌجمعون فٌه وٌسالون إلى المولؾإلٌن، ومنه ٌو
. وروي عن (ٖ)" لال: الشَُّرط {،فً المدابن حاشرٌن"}عن ابن عباس فً لوله:  

 مثل ذلن. (٘)، والسدي(ٗ)مجاهد
وكانت السحرة ٌخشون من فرعون فلما أرسل إلٌهم لال: لد احتاج  لال ابن عباس:" 

 .(ٙ)"إلٌكم إلهكم، لال: إن هذا فعل كذا وكذا
لفرعون: أجمع السحرة فإنهم بؤرضن كثٌر  :ٌعنً ،لالوا له وعن ابن عباس أٌضا:" 

 .(2)"حتى تؽلب بسحرهم، فؤرسل فً المدابن فحشر له كل ساحر متعالم
ولد كان السحر فً زمانهم ؼالبا كثٌرا ظاهرا. واعتمد من اعتمد منهم ،  لال ابن كثٌر:" 

وأوهم من أوهم منهم ، أن ما جاء موسى ، علٌه السبلم ، من لبٌل ما تشعبذه  سحرتهم ; فلهذا 
جمعوا له السحرة لٌعارضوه بنظٌر ما أراهم من البٌنات ، كما أخبر تعالى عن فرعون حٌث 

َنَن لال : } لَاَل أَِجبْتَ  ٌْ َننَا َوَب ٌْ نَا ِلتُْخِرَجنَا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحِرَن ٌَا ُموَسى. فَلَنَؤْتٌَِناَن بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجَعْل بَ
ٌنَِة َوأَْن ٌُْحَشَر النااُس ُضحً  ى. َمْوِعًدا ال نُْخِلفُهُ نَْحُن َوال أَْنَت َمَكانًا سًُوى. لَاَل َمْوِعُدُكْم ٌَْوُم الّزِ

ٌَْدهُ ثُما أَتَى { ]طه : فَتَوَ   .(1)"[ٓٙ - 2٘لاى فِْرَعْوُن فََجَمَع َك
 الفوابد:
من العلوم التً توجد فى المدابن كان أن السحر  {،فى المدابن} ٌستفاد من لوله تعالى: -ٔ

الجامعة المؤهولة بدور العلم والصناعة، وإنما نصحوه بإحضار السحرة الماهرٌن، ألنهم 

 .(5) موسى بمثل ما أتى به من األمر العظٌمالجدٌرون أن ٌؤتوا 
هذه اآلٌة تدل على أن السحرة كانوا كثٌرٌن فً ذلن الزمان وإال لم ٌصح لوله: أن  -ٕ

وٌدل على أن فً طباع الخلك  {،وأرسل فً المدابن حاشرٌن ٌؤتون بكل ساحر علٌم}
 .(ٓٔ)معرفة المعارضة وأنها إذا أمكنت فبل نبوة وإذا تعذرت فمد صحت النبوة

 
 المرآن

 [ٕٔٔ({ ]األعراف : ٕٔٔ}ٌَؤْتُوَن بِكُّلِ َساِحٍر َعِلٌٍم )
 التفسٌر:

 لٌجمعوا لن كل ساحر واسع العلم بالسحر.
لٌجمعوا لن كل ساحر  ، أي:"[ٕٔٔ}ٌَؤْتُوَن بُِكّلِ َساِحٍر َعِلٌٍم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔٔ)"ماهر به واسع العلم بالسحر
وهذا خبر من هللا جل ثناإه عن مشورة المؤل من لوم فرعون على  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"فرعون، أن ٌرسل فً المدابن حاشرٌن ٌحشرون كل ساحر علٌم
                                                             

 .5ٕ٘/ٖتفسٌر أبً السعود: (ٔ)
 .ٖٙٔ:اللؽة فً الفروق(ٕ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٖٕ/ٖٔ(:ص5ٕ2ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٖٕ/ٖٔ(:ص5ٕ1ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٕٙ/5انظر: تفسٌر المراؼً: (5)
 .ٕٖٖ/ٗٔانظر: مفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
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 .(ٕ)"حشر له كل ساحر متعالم لال ابن عباس:" 
 الفوابد:
السحر صناعة من الصناعات ٌتعلم وٌبرع فٌها المرء، وٌتمدم حتى ٌتفوق على أن  -ٔ

 ؼٌره.
 السحر وحرمة تعلمه، ووجوب إلامة الحد على من ظهر علٌه وعرؾ به.حرمة  -ٕ

 
 المرآن

 [ٖٔٔ({ ]األعراف : ٖٔٔ}َوَجاَء الس َحَرةُ فِْرَعْوَن لَالُوا إِن  لَنَا أَلَْجًرا إِْن كُن ا نَْحُن اْلغَاِلبٌَِن )
 التفسٌر:

 موسى؟وجاء السحرة فرعون لالوا: أبنا لنا لجابزة وماال إن َؼلَْبنا 
فلما جاء السحرة  ، أي:"[ٖٔٔ}َوَجاَء الساَحَرةُ فِْرَعْوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"فرعون

 .(ٗ)"لال أبو جعفر: أحسبه أنه لال: ألفًا ،السحرة كانوا سبعٌن"عن عكرمة لال:  
 .(٘)"السحرة الذٌن توفاهم هللا مسلمٌن ثمانٌن ألفا لال دمحم بن كعب:" 
 .(ٙ)"كانت سحرة فرعون اثنى عشر ألفا"أبً سودة، عن كعب لال: وعن  

كانت سحرة فرعون تسعة عشر "عن أبً سودة، عن كعب لال: وفً رواٌة أخرى 
 .(2)"ألفا

 .(1)"سحرة فرعون سبعة عشر ألفا"عن أبً ثمامة لال: و
أو  كان ٌعٌن السحرة بضعة وثبلثٌن ألفا لٌس منهم رجل إال ومعه حبل لال السدي:" 

 .(5)"عصا

لالوا: أبنا  ، أي:"[ٖٔٔ}لَالُوا إِنا لََنا أَلَْجًرا إِْن ُكناا نَْحُن اْلؽَاِلبٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"لنا لجابزة وماال إن َؼلَْبنا موسى؟

ٌمول جل ثناإه: لال فرعون للسحرة، إذ لالوا له: إن لنا عندن ثوابًا إن  لال الطبري:" 
 .(ٔٔ)"نحن ؼلبنا موسى؟

 .(ٕٔ){"إن كنا نحن الؽالبٌن}ٌمول: عطٌة تعطٌنا لال السدي:" 
ٌخبر تعالى عما تشارط علٌه فرعون والسحرة الذٌن استدعاهم  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖٔ)"-علٌه السبلم-لمعارضة موسى
لالوا: عمله بالحٌات،  ؟وا فرعون لالوا: بم ٌعمل هذا الساحرتفلما أ ابن عباس:"لال  

فما  ،لالوا: فبل وهللا ما فً األرض لوم ٌعملون بالسحر بالحٌات والحبال والعصى الذي نعمل
 .(ٗٔ)"لال: فمال لهم: أنتم ألاربً وخاصتً، وأنا صانع إلٌكم كما أحببتم ؟أجرنا إن ؼلبنا

                                                                                                                                                                               
 .ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .]بتصرؾ بسٌط[ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٕٙ/ٖٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص125ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص1252أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٗ٘ٔ/٘(:ص1251أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص1255أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٓٓأخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٕ٘/ٖٔ(:ص5ٖٖٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗٔ)
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إال بمن هو منه، فؤعّد  -ٌعنً موسى  -لال فرعون: ال نؽالبه  أٌضا:" وعن ابن عباس 
علماء من بنً إسرابٌل، فبعث بهم إلى لرٌة بمصر ٌمال لها: "الفرما"، ٌعلمونهم السحر كما ٌعلم 
الصبٌان الِكتَاب فً الكتّاب. لال: فعلموهم سحًرا كثًٌرا. لال: وواعد موسى فرعون موعًدا، فلما 

الموعد، بعث فرعون، فجاء بهم وجاء بمعلمهم معهم، فمال له: ماذا صنعت؟ لال: كان فً ذلن 
لد علمتهم من السحر سحًرا ال ٌطٌمه سحر أهل األرض، إال أن ٌكون أمًرا من السماء، فإنه ال 
طالة لهم به، فؤما سحر أهل األرض، فإنه لن ٌؽلبهم. فلما جاءت السحرة لالوا لفرعون: أبن لنا 

 .(ٔ)"كنا نحن الؽالبٌن؟ لال: نعم، وإنكم إذًا لمن الممربٌنألجًرا إن 
وبعث فرعون فً مملكته، فلم ٌترن فً سلطانه ساحًرا إال أتً به.  لال ابن إسحاق:" 

فذكر لً، وهللا أعلم، أنه جمع له خمسة عشر ألؾ ساحر، فلما اجتمعوا إلٌه، أمرهم أمره، ولال 
بتكم على أهل  لهم: لد جاءنا ساحٌر ما رأٌنا مثله لط، وإنكم إن ؼلبتموه أكرمتكم وفضلتكم، ولرا

 .(ٕ)"لنا ذلن إن ؼلبناه؟ لال: نعم! لالوا: وإن مملكتً!
 الفوابد:
 مشروعٌة طلب األجرة على العمل الذي ٌموم به اإلنسان خارجا عن نطاق العبادة. -ٔ
أن همة الساحر لٌس إال الدنٌا; ألنهم طلبوا من فرعون األجر والمدر والمنزلة عنده إن  -ٕ

ٌكون له الرسالة بحال، وهمة ٌجوز من همته الدنٌا، وما ذكر أن  كانوا هم الؽالبٌن، وال
 .(ٖ). أفادة الماترٌدياألنبٌاء كانت الدٌن وطلب اآلخرة

 
 

 المرآن
بٌَِن )  [ٗٔٔ({ ]األعراف : ٗٔٔ}لَاَل نَعَْم َوإِن كُْم لَِمَن اْلُممَر 

 التفسٌر:
 لال فرعون: نعم لكم األجر والمرب منً إن َؼلَْبتُموه.

 .(ٗ)"لال فرعون: نعم لكم األجر ، أي:"[ٗٔٔ]األعراؾ : }لَاَل نَعَْم{ لوله تعالى: 
 .(٘)"لال: نعم، لكم ذلن لال الطبري:" 
بٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وأزٌدكم على ذلن بؤن  ، أي:"[ٗٔٔ}َوِإناكُْم لَِمَن اْلُممَرا

 .(ٙ)"أجعلكم من الممربٌن أي من أعّز خاصتً وأهل مشورتً
به وأْدنٌه منً لال الطبري:"   .(2)"وإنكم لممن ألّرِ
 .(1)"فً المنزلة والمدر عندي لال الماترٌدي:أي:" 
 .(5)"أي: لكم المنزلة الرفٌعة مع األجر لال السمعانً:" 
أنً  أنً ال ألتصر بكم على الثواب بل أزٌدكم علٌه وتلن الزٌادة :أراد لال الرازي:" 

 .(ٓٔ)"أجعلكم من الممربٌن عندي
 .(ٔٔ)"ٌعنً السحرة، أول من ٌدخل علً وآخر من ٌخرج"لال الكلبً:  
 .(ٔ)"فمال لهم: أنتم ألاربً وخاصتً، وأنا صانع إلٌكم كما أحببتم لال ابن عباس:" 

                                                             
 .ٕ٘-ٕٗ/ٖٔ(:ص5ٖٕٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٕٙ-ٕ٘/ٖٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .1ٕ٘-2ٕ٘/ٗانظر: تؤوٌبلت أهل السنة: (ٖ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٕ٘/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: (1)
 .ٖٕٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (5)
 .ٖٖٗ-ٖٖٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔٔ)
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فوعدهم ومناهم أن  ،إن ؼلبوا موسى لٌثٌبنهم ولٌعطٌنهم عطاء جزٌبللال ابن كثٌر:أي:" 
 .(ٕ)"ٌعطٌهم ما أرادوا ، وٌجعلنهم من جلسابه والممربٌن عنده ، فلما توثموا من فرعون لعنه هللا

 الفوابد:
 مشروعٌة الترلٌات الحكومٌة لذي الخدمة الجلى للدولة. -ٔ
 ،على أن الثواب إنما ٌعظم مولعه إذا كان ممرونا بالتعظٌماآلٌة تدل "لال المتكلمون:  -ٕ

والدلٌل علٌه أن فرعون لما وعدهم باألجر لرن به ما ٌدل على التعظٌم وهو حصول 
 .(ٖ)المربة

 
 المرآن

ا أَْن نَكُوَن نَْحُن اْلُمْلِمٌَن ) ًَ َوإِم  ا أَْن تُْلِم  [٘ٔٔ({ ]األعراف : ٘ٔٔ}لَالُوا ٌَا ُموَسى إِم 
 التفسٌر:

المباالة: ٌا موسى اختر أن تُلمً عصان أوال لال سحرة فرعون لموسى على سبٌل التكبر وعدم 
 أو نُلمً نحن أوال.

ٌَا ُموَسى{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لال سحرة فرعون لموسى على  ، أي:"[٘ٔٔ}لَالُوا 
 .(ٗ)"سبٌل التكبر وعدم المباالة

 .(٘)"ٌمول: لالت السحرة لموسى: ٌا موسى لال الطبري:" 
ا أَْن لوله تعالى:  ا أَْن نَكُوَن نَْحُن اْلُمْلِمٌَن{ ]األعراؾ : }إِما ًَ َوإِما : ٌا  ، أي:"[٘ٔٔتُْلِم

 .(ٙ)"موسى اختر أن تُلمً عصان أوال أو نُلمً نحن أوال
 .(2)"اختر أن تلمً عصان، أو نلمً نحن عصٌنا لال الطبري:أي:" 
 .(1)"ما فً أٌدٌنا من الحبال والعصً لال مماتل:" 

ٌعنً: إما أن تطرح عصان على األرض وإما أن نكون نحن الملمٌن  لال أبو اللٌث:" 
 .(5)"لبل

ا أَْن " لال ابن كثٌر:  هذه مبارزة من السحرة لموسى ، علٌه السبلم ، فً لولهم : } إِما
ا أَْن نَكُوَن نَْحُن اْلُمْلِمٌَن { ًَ َوإِما َل  ،تُْلِم ا أَْن نَكُوَن أَوا أي : لَْبلن. كما لال فً اآلٌة األخرى : } َوإِما

 .(ٓٔ)"[َ٘ٙمْن أَْلمَى { ]طه : 
تخٌٌرهم إٌاه أدب حسن راعوه معه، كما ٌفعل أهل الصناعات إذا  لال الزمخشري:" 

. التموا كالمتناظرٌن، لبل أن ٌتخاوضوا فً الجدال، والمتصارعٌن لبل أن ٌتآخذوا للصراع
ولولهم وإما أن نكون نحن الملمٌن فٌه ما ٌدل على رؼبتهم فً أن ٌلموا لبله من تؤكٌد ضمٌرهم 

 .(ٔٔ)"المتصل بالمنفصل وتعرٌؾ الخبر، أو تعرٌؾ الخبر وإلحام الفصل
وهذا التخٌٌر منهم استعمال أدب حسن معه،  وفً موضع آخر لال الزمخشري أٌضا:" 

إعطابهم النصفة من أنفسهم، وكؤن هللا عز وعبل ألهمهم  وتواضع له وخفض جناح، وتنبٌه على
ذلن، وعلم موسى صلوات هللا علٌه اختٌار إلمابهم أو ال، مع ما فٌه من ممابلة أدب بؤدب، حتى 
ٌبرزوا ما معهم من مكاٌد السحر. وٌستنفدوا ألصى طولهم ومجهودهم، فإذا فعلوا: أظهر هللا 
                                                                                                                                                                               

 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔ)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٖٖٗ/ٖٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٕٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗ٘/ٕتفسٌر مماتل بن سلٌمان: (1)
 .5ٖ٘/ٔبحر العلوم: (5)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .ٓٗٔ/ٕالكشاؾ: (ٔٔ)
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ه، وسلط المعجزة على السحر فمحمته، وكانت آٌة نٌرة سلطانه ولذؾ بالحك على الباطل فدمؽ
 .(ٔ)"للناظرٌن، وعبرة بٌنة للمعتبرٌن

الٌوم الذي أظهر هللا فٌه موسى على السحرة وفرعون هو ٌوم  لال ابن عباس:" 
عاشورا، فلما اجتمعوا فً صعٌد لال الناس بعضهم لبعض: انطلموا فلنحضر هذا األمر، ونتبع 
السحرة إن كانوا هم الؽالبٌن ٌعنً بذلن موسى وهارون صلى هللا علٌهما وسلم استهزاء بهما، 

ا أن تلمً وإما أن نكون نحن الملمٌن، لال ألموا، ... فؤلموا لالوا ٌا موسى لمدرتهم بسحرهم: إم
حبالهم وعصٌهم ولالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الؽالبون، فرأى موسى من سحرهم ما أوجس فً 

 .(ٕ)"نفسه خٌفة، فؤوحى هللا عز وجل إلٌه أن ألك العصا
 الفوابد:
اعتدادهم بسحرهم وثمتهم  علىكانوا  أن السحرة ٌستفاد من التخٌٌر فً اآلٌة الكرٌمة: -ٔ

بؤنفسهم وعدم المباالة بعمله، ولوال ذلن لما خٌروه. إذ المتؤخر فى العمل ٌكون أبصر 
 بما تمتضٌه الحال بعد ولوفه على منتهى جهد خصمه

وفً اآلٌة دلٌمة أخرى وهً أن الموم  لال الرازي:"ومن الفوابد مراعاة حسن األدب،  -ٕ
ولال أهل التصوؾ إنهم ، علٌه السبلم فً الذكر ىراعوا حسن األدب حٌث لدموا موس

 .(ٖ)"لما راعوا هذا األدب ال جرم رزلهم هللا تعالى اإلٌمان ببركة رعاٌة هذا األدب
 
 المرآن

ا أَْلمَْوا َسَحُروا أَْعٌَُن الن اِس َواْستَْرَهبُوهُْم َوَجاُءوا ِبِسْحٍر َعِظٌٍم ) ({ ٙٔٔ}لَاَل أَْلمُوا فَلَم 
 [ٙٔٔ: ]األعراف 

 التفسٌر:

ًا سحروا أعٌن الناس، فُخٌِّل إلى  لال موسى للسحرة: ألموا أنتم، فلما ألمَوا الحبال والعص
األبصار أن ما فعلوه حمٌمة، ولم ٌكن إال مجرد صنعة وخٌال، وأرهبوا الناس إرهاًبا شدًٌدا، 

 وجاإوا بسحر لوي كثٌر.
 .(ٗ)"لال موسى للسحرة: ألموا أنتم أي:" ،[ٙٔٔ}لَاَل أَْلمُوا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"لال لهم موسى: ألموا ما أنتم ملمون! لال السدي:" 
لٌري الناس صنٌعهم  -وهللا أعلم  -أي : أنتم أوال لبلً. والحكمة فً هذا " لال ابن كثٌر: 

واالنتظار وٌتؤملوه ، فإذا فُرغ من بهرجهم ومحالهم ، جاءهم الحك الواضح الجلً بعد تطلب له 
 .(ٙ)"منهم لمجٌبه ، فٌكون أولع فً النفوس. وكذا كان

ا أَْلمَْوا َسَحُروا أَْعٌَُن النااِس{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فلما ألمَوا الحبال  ، أي:"[ٙٔٔ}فَلَما
ٌِّل إلى األبصار أن ما فعلوه حمٌمة، ولم ٌكن إال مجرد صنعة  ًا سحروا أعٌن الناس، فُخ والعص

 .(2)"وخٌال
خٌلوا إلى أعٌن الناس بما أحدثوا من التخٌٌل والُخَدع أنها ، فلما ألموا ذلن لال الطبري:" 

 .(1)"تسعى
أي : خٌلوا إلى األبصار أن ما فعلوه له حمٌمة فً الخارج ، ولم ٌكن إال  " لال ابن كثٌر: 

ٌِْه ِمْن ِسْحِرِهْم أَناَها تَْسعَى  َل ٌاُل إِ مجرد صنعة وخٌال ، كما لال تعالى : } فَإِذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخ

                                                             
 .2ٖ/ٖالكشاؾ: (ٔ)
 .ٖ٘٘ٔ/٘(:ص11ٕٓأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/:ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (ٖ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .2ٕ/ٕٔ(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
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َن أَْنَت األْعلَى * َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن تَْلمَْؾ َما * فَؤَْوَجَس فًِ نَْفِسِه ِخٌفَةً ُموَسى * لُْلنَا ال تََخْؾ إِنا 
ٌُْث أَتَى { ]طه :  ٌُْد َساِحٍر َوال ٌُْفِلُح السااِحُر َح  .(ٔ)"[5ٙ:  َٙٙصنَعُوا إِناَما َصنَعُوا َك

وكانوا بضعة وثبلثٌن ألؾ رجل، لٌس منهم رجل  فؤلموا حبالهم وعصٌهم! لال السدي:" 
 .(ٕ)"اإال معه حبل وعص

ٌال إلٌه من  لال ابن عباس:"  ألموا حباال ؼبلًظا طواال وخشبًا طواال لال: فؤلبلت ٌخ
 .(ٖ)"سحرهم أنها تسعى

ٌث  وأرهبوا الناس إرهابًا شدًٌدا ، أي:"[ٙٔٔ}َواْستَْرَهبُوهُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"خٌلوها حٌاٍت تسعى

لوهم لال السدي:"   .(ٙ)"فؤوجس فً نفسه خٌفة موسى ،(٘)ٌمول: فرا
ًّ  لال الطبري:"  ٌمول: واسترهبوا الناس بما سحروا فً أعٌنهم، حتى خافوا من العص

 .(2)"والحبال، ظنًّا منهم أنها حٌات
وجاإوا بسحر لوي  ، أي:"[ٙٔٔ}َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظٌٍم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"كثٌر
 .(5)"بتخٌٌل عظٌم كبٌر، من التخٌٌل والخداع  لال الطبري:" 
 .(ٓٔ)"ٌهابه من رآه لال الصابونً:أي:" 
صّؾ خمسة عشر ألؾ ساحر، مع كل ساحر حباله وعصٌه. وخرج  لال ابن إسحاق:" 

موسى معه أخوه ٌتكا على عصاه حتى أتى الجمَع، وفرعوُن فً مجلسه مع أشراؾ مملكته، ثم 
َل َمْن أَْلمَى لَاَل َبْل أَْلمُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم ٌَا ُموَسى }لالت السحرة:  ا أَْن نَكُوَن أَوا ًَ َوإِما ا أَْن تُْلِم إِما

ِه ِمْن ِسْحِرِهْم أَناَها تَْسعَى ٌْ ٌاُل إِلَ فكان أّول ما اختطفوا بسحرهم  ،[ ٙٙ-٘ٙ]طه:  {َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخ
. ثم ألمى كل رجل منهم ما فً ٌده من العصّى بصَر موسى وبصَر فرعون، ثم أبصاَر الناس بعدُ 

فَؤَْوَجَس فًِ } والحبال، فإذا هً حٌات كؤمثال الجبال،  لد مؤلت الوادي ٌركُب بعضها بعًضا
[ ، ولال: وهللا إن كانت لعصًٌّا فً أٌدٌهم، ولمد عادت حٌات! وما 2ٙ، ]طه: {نَْفِسِه ِخٌفَةً ُموَسى

 .(ٔٔ)"هتعدو عصاَي هذه! أو كما حّدث نفس
الماسم بن أبً بزة لال: جمع فرعون سبعٌن ألؾ ساحر، وألموا سبعٌَن ألؾ حبل،  

 .(ٕٔ)"وسبعٌن ألؾ عًصا، حتى جعل ٌخٌل إلٌه من سحرهم أنها تسعى
 الفوابد:
تؤثٌر السحر على أعٌن الناس حمٌمة بحٌث ٌرون الشًء على خبلؾ ما هو علٌه إذ  -ٔ

 إلى حٌات وثعابٌن.العصً والحبال استحالت فً أعٌن الناس 
 -سُحر رسول هللا "أنها لالت: -رضً هللا عنها  -ولد ثبت من حدٌث عابشة 

 .(ٖٔ)"حتى أنه لٌخٌل إلٌه أنه فعل الشًء وما فعله -ملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             
 .ٙ٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .1ٕ-2ٕ/ٕٔ(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٖ5ٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 ..الفزع وهو ،-والراء الفاء بفتح- الفرق علٌهم أدخلوا الراء، بتشدٌد: فرلوهم(٘)
 .1ٕ-2ٕ/ٕٔ(:ص5ٖ1ٗٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٕ/ٕٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٖٓٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٓٔ)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٗٓٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٕ/ٖٔ(:ص5ٗٔٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 فً مسلم وأخرجه ،(2ٖٙ٘) برلم السحر باب الطب كتاب فً صحٌحه فً البخاري أخرجه علٌه متفك(ٖٔ)

 .(15ٕٔ) برلم السحر باب السبلم كتاب فً صحٌحه
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على جواز وجود الشًء فً لوة البصر على سبٌِل التخٌل، وإن لم ٌكن له  تدلاآلٌة  -ٕ
ًٌّ فً حال الصحة والٌمظة  .وجوٌد حمٌم

 
 المرآن

ًَ تَْلمَُف َما ٌَؤْفِكُوَن ) ٌْنَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِك َعَصاَن فَِإذَا ِه  [7ٔٔ({ ]األعراف : 7ٔٔ}َوأَْوَح
 التفسٌر:

ق هللا فٌه بٌن وأوحى هللا إلى عبده ورسوله  موسى علٌه السبلم فً ذلن المولؾ العظٌم الذي فرا
الحك والباطل، ٌؤمره بؤن ٌُلمً ما فً ٌمٌنه وهً عصاه، فؤلماها فإذا هً تبلع ما ٌلمونه، 

 وٌوهمون الناس أنه حك وهو باطل.
ٌْنَا إَِلى ُموَسى{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  بده وأوحى هللا إلى ع ، أي:"[2ٔٔ}َوأَْوَح

ق هللا فٌه بٌن الحك والباطل  .(ٔ)"ورسوله موسى علٌه السبلم فً ذلن المولؾ العظٌم الذي فرا
 .(ٕ)عصان" ألكبؤن  ، أي:"[2ٔٔ}أَْن أَْلِك َعَصاَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
ٌخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى ، علٌه السبلم ، فً ذلن  لال ابن كثٌر:" 

المولؾ العظٌم ، الذي فرق هللا تعالى فٌه بٌن الحك والباطل ، ٌؤمره بؤن ٌلمً ما فً ٌمٌنه وهً 
 .(ٖ)"عصاه

 .(ٗ)"وعصى موسى اسمها ماسا، وهً مع ٌوشع بن نون لال ابن عباس:" 
ًَ لوله تعالى: فؤلماها فإذا هً تبلع ما  ، أي:"[2ٔٔتَْلمَُؾ َما ٌَؤْفِكُوَن{ ]األعراؾ : }فَإِذَا ِه

 .(٘)"ٌلمونه، وٌوهمون الناس أنه حك وهو باطل
 .(ٙ)" تؤكل ما ٌلمونه وٌوهمون أنه حك ، وهو باطل لال ابن كثٌر:"أي: 

 .(2)"فؤلماها فاذا هً تلمم وتبتلع ما ٌسحرون كذبًا وباطبل لال الطبري:"

 .(1)"لال: ٌكذبون {،ٌؤفكونمجاهد: "}عن 
 .(5)"عن الحسن: "تلفك ما ٌؤفكون"، لال: حٌالهم وعصٌهم، تسترطها استراطا

 .(ٓٔ)"فؤلمى موسى عصاه، فتحولت حٌة، فؤكلت سحرهم كله لال لتادة:"
ال تمر بشًء من حبالهم  ،فؤلمى عصاه فإذا هً حٌة تلمؾ ما ٌؤفكون لال ابن عباس:"

ألموها إال التممته، فعرفت السحرة أن هذا أمٌر من السماء، ولٌس هذا بسحر، وُخشُبهم التً 
ًدا ولالوا:  وا سجا  .(ٔٔ){"آمنا برّب العالمٌن* رب موسى وهارون}فخرُّ

فجعلت العصا بدعوة موسى تلتبس بالحبال، فصارت جرزا إلى  وعن ابن عباس أٌضا:"
 .(ٕٔ)"الثعبان حتى تدخل فٌه حتى ما بمٌت عصا وال حبل إال ابتلعته

أوحى هللا إلى موسى: ال تخؾ، وألك ما فً ٌمٌنن تلمؾ ما ٌؤفكون. فؤلمى  لال السدي:"
العالمٌن، رب موسى  عصاه، فؤكلت كل حٌة لهم. فلما رأوا ذلن سجدوا، ولالوا: آمنا برب

 .(ٔ)"وهارون

                                                             
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: صفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٓٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .5ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗ2ٗٔأخرجه الطبري) (1)
ً  وابتلعه ازدرده، إذا ،(( استرطه)) و ،(( الطعام سرط. ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗ5ٗٔأخرجه الطبري) (5)  سهبل ابتبلعا

 .فٌه ؼصة ال سرٌعا
 .5ٕ/ٖٔ(:ص5ٕٗٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .5ٕ/ٖٔ(:ص5ٖٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 ٖٙ٘ٔ/٘(.:ص11ٓ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
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أوحى هللا إلٌه: أن ألك ما فً ٌمٌنن! فؤلمى عصاه من ٌده،  لال ابن إسحاق:"
فاستعرَضت ما ألموا من حبالهم وعصٌهم، وهً حٌات فً عٌن فرعون وأعٌن الناس تسعى، 

م أخذها فجعلت تلمفها، تبتلعها، حٌة حٌة، حتى ما ٌرى بالوادي للٌل وال كثٌر مما ألموه. ث
موسى، فإذا هى عصاه فً ٌده كما كانت، وولع السحرة سجًدا لالوا: "آمنا برب العالمٌن رب 

 .(ٕ)"موسى وهارون. لو كان هذا سحرا ما ؼلبنا"!
أوحى هللا إلٌه: أن ألك عصان! فؤلمى عصاه، فاذا هً "الماسم بن أبً بزة لال: عن 

السحرة عند ذلن سّجًدا، فما رفعوا رإوسهم حتى  ثعبان فاؼٌر فاه، فابتلع حبالهم وعصٌهم. فؤلمً
 .(ٖ)"رأوا الجنة والناَر وثواَب هلهما

 الفوابد:
 بٌان سنته تعالى فً أن الحك والباطل إذا التمٌا فً أي مٌدان فالؽلبة للحك دابما. -ٔ
جمال األسلوب المرآنً فً اآلٌة الكرٌمة فً تصوٌر هذا المشهد العظٌم، إذ ان المعنى:  -ٕ

فصارت حٌة فإذا هً إلخ، وإنما حذؾ لئلٌذان بمسارعة موسى علٌه السبلم إلى  فؤلماها
اإللماء وبؽاٌة سرعة االنمبلب كؤن لمفها لما ٌؤفكون لد حصل متصبل باألمر باإللماء، 

 .(ٗ)وصٌؽة المضارع الستحضار الصورة الؽرٌبة، واللمؾ كاللمفان التناول بسرعة
 

 المرآن
 [1ٔٔ({ ]األعراف : 1َٔٔوبََطَل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )}فََولََع اْلَحكُّ 

 التفسٌر:
فظهر الحك واستبان لمن شهده وحضره فً أمر موسى علٌه السبلم، وأنه رسول هللا ٌدعو إلى 

 الحك، وبطل الكذب الذي كانوا ٌعملونه.

{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فظهر الحك واستبان لمن شهده  ، أي:"[1ٔٔ}فََولََع اْلَحكُّ
 .(٘)"وحضره فً أمر موسى علٌه السبلم، وأنه رسول هللا ٌدعو إلى الحك

  .الحك" ظهر:"(2)مجاهدو (ٙ)لال ابن عباس 
 .(1)"ظهر موسى وفً رواٌة عن السدي:"

ٌمول تعالى ذكره: فظهر الحك وتبٌن لمن شهده وحضره فً أمر موسى،  لال الطبري:" 
 .(5)"وأنه هلل رسول ٌدعو إلى الحك

وبطل الكذب الذي كانوا  ، أي:"[1ٔٔ}َوبََطَل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٓٔ)"ٌعملونه

 .(ٔٔ)"من إفن السحر وكذبه ومخاٌله لال الطبري:أي:" 
 .(ٕٔ)"فكسر هللا ظهر فرعون فً ذلن الموطن وأشٌاعه عباس:" لال ابن 
 .(ٖٔ)"وذهب اإلفن الذي كانوا ٌعملون "مجاهد لال 

                                                                                                                                                                               
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗ٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٖٓ/ٖٔ(:ص5ٗٙٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٙ/٘انظر: روح المعانً: (ٗ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٓ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٖٔ/ٖٔ(:ص5٘ٓٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٔ/ٖٔ(:ص5ٖ٘ٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٖٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٓ5أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٖٔ/ٖٔ(:ص5٘ٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
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 الفوابد:
ٌُْث  :بطبلن السحر وعدم فبلح أهله ولموله تعالى من سورة طه  -ٔ } َواَل ٌُْفِلُح السااِحُر َح

 [.5ٙأَتَى{ ]طه : 
أن موسى رسول من عند هللا ٌدعو إلى الحك وأن ما  للحاضرٌن المولؾتبٌن لمن  -ٕ

 .عملوه ما هو إال إفن السحر وكذبه ومخاٌله
 

 المرآن
 [1ٔٔ({ ]األعراف : 1ٔٔ}فَغُِلبُوا هُنَاِلَن َواْنمَلَبُوا َصاِغِرٌَن )

 التفسٌر:
 فؽُِلَب جمٌع السحرة فً مكان اجتماعهم، وانصرؾ فرعون ولومه أذالء ممهورٌن مؽلوبٌن.

فؽُِلَب جمٌع السحرة فً مكان  ، أي:"[5ٔٔ}فَؽُِلبُوا هَُناِلَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"اجتماعهم
 .(ٕ)"عند ذلن همول تعالى ذكره: فؽلب موسى فرعون وجموعٌ لال الطبري:" 
وانصرؾ فرعون ولومه  ، أي:"[5ٔٔ}َواْنمََلبُوا َصاِؼِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"أذالء ممهورٌن مؽلوبٌن
 .(ٗ)"ٌعنً: رجعوا ذلٌلٌن لال أبو اللٌث:" 
 .(٘)"ذلٌلٌن ممهورٌن لال البؽوي: أي:" 
 .(ٙ)"وصاروا أذالء مبهوتٌن لال الزمخشري:أي:" 
 .(2)"ٌمول: وانصرفوا عن موطنهم ذلن بصؽر ممهورٌن لال الطبري:" 
 الفوابد:

 .وحاشٌته الطاؼٌة فرعون أعجزت العصامعجزة أن  -ٔ
 الذي هللا من مإٌد -علٌه السبلم-أن هذه المعجزة العظٌمة اثبتت للحاضرٌن بؤن موسى -ٕ

 .إلٌه ٌدعو
 

 المرآن
ًَ الس َحَرةُ َساِجِدٌَن )  [ٕٓٔ({ ]األعراف : ٕٓٔ}َوأُْلِم

 التفسٌر:
ًدا على وجوههم هلل رب العالمٌن ِلَما عاٌنوا   من عظٌم لدرة هللا.وَخرا السحرة سُجا

َحَرةُ َساِجِدٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًَ السا ًدا على  ، أي:"[ٕٓٔ}َوأُْلِم وَخرا السحرة سُجا
 .(1)"وجوههم هلل رب العالمٌن ِلَما عاٌنوا من عظٌم لدرة هللا

ٌمول تعالى ذكره: وألمً السحرة عندما عاٌنوا من عظٌم لدرة هللا،  لال الطبري:" 
ًدا لربهمسالطٌ  .(5)"ن على وجوههم سجا

وا هلل عابدٌن سامعٌن مطٌعٌن لال الواحدي:"   .(ٓٔ)"خرُّ

                                                             
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٓٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٗ)
 .ٕٙٙ/ٖتفسٌر البؽوي: (٘)
 .ٔٗٔ/ٕالكشاؾ: (ٙ)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٗٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .2ٓٗالوجٌز: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"حٌث عرفوا أن ذلن أمر سماوي ولٌس سحرا لال الثعلبً:" 
 .(ٕ)"رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فً سجودهم لال سعٌد بن جبٌر:" 
لما رأت السحرة ما رأت، عرفت أن ذلن أمر من السماء ولٌس  لال ابن عباس:" 

 .(ٖ)"{آمنا برب العالمٌن* رب موسى وهارون}بسحر، فخروا سجًدا، ولالوا: 
 . (ٗ)"ألماهم هللا"لال مماتل: 

 . (٘)"لٌل: ألهمهم هللا أن ٌسجدوا فسجدوالال البؽوي والثعلبً:"
 .(ٙ)"من سرعة ما سجدوا كؤنهم ألموا"ولال األخفش: 
 .(2)"فوافمهم السحرة -تعالى  -لٌل: إن موسى وهارون سجدا شكرا هلل  لال السمعانً:"

كؤنما ألماهم ملك لشدة خرورهم. ولٌل: لم ٌتمالكوا مما رأوا، فكؤنهم  لال الزمخشري:" 
 .(1)"ألموا

 .(5)"كانوا أول النهار كفارا سحرة، وفً آخره شهداء بررة"لتادة:  
ولد فً اإلسبلم ونشؤ بٌن المسلمٌن ٌبٌع دٌنه بكذا وكذا، وهإالء  تراه"وعن الحسن. 

 .(ٓٔ)"كفار نشؤوا فً الكفر، بذلوا أنفسهم هلل
لال بعض الحكماء: إن سحرة فرعون كانوا كفروا خمسٌن سنة فؽفر  لال أبو اللٌث:"

لهم بإلرار واحد وبسجدة فكٌؾ بالذي ألر وسجد خمسٌن سنة كٌؾ ال ٌرجو رحمته 
 .(ٔٔ)"ومؽفرته؟

 الفوابد:
فضل العلم وأنه سبب الهداٌة فإٌمان السحرة كان ثمرة العلم، إذ عرفوا أن ما جاء به  -ٔ

 ٌة له من هللا فآمنوا.موسى لٌس سحرا وإنما هو آ
كان إٌمان السحرة مدعاة الفتضاح فرعون، ألنهم كانوا علماء لهم مكانتهم، فكان  -ٕ

 .إلٌمانهم ضجة كبرى، أحدثت فً حاشٌة فرعون هزة عنٌفة، وزلزاالً كبٌراً 
 
 

 المرآن
 [ٕٔٔ({ ]األعراف : ٕٔٔ}لَالُوا آَمن ا بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن )

 التفسٌر:
 برب العالمٌن.لالوا: آمنا 

 لال السحرة: ، أي:"[ٕٔٔ}لَالُوا آَمناا بَِرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]األعراؾ :  لوله تعالى: 
 .(ٕٔ)"صدلنا واعترفنا برب العالمٌن

ٌمولون: صدلنا بما جاءنا به موسى، وأّن الذي علٌنا عبادته، هو الذي  لال الطبري:" 
 .(ٖٔ)"ٌملن الجّن واإلنس وجمٌع األشٌاء، وؼٌر ذلن، وٌدبر ذلن كله

                                                             
 .2ٕٓ/ٗالكشؾ والبٌان: (ٔ)
 .ٖٙ٘ٔ/٘(:ص11ٔٓأخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٕٖ/ٖٔ(:ص5٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .ٕٙٙ/ٖحكاه عنه البؽوي فً تفسٌره: (ٗ)
 .ٕٙٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٓ/ٗتفسٌر الثعلبً: (٘)
 .ٕٙٙ/ٖ، وتفسٌر البؽوي:2ٕٓ/ٗحكاه عنه الثعلبً والبؽوي فً تفسٌرهما، انظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٕتفسٌر السمعانً: (2)
 .ٔٗٔ/ٕالكشاؾ: (1)
 .5ٖٔ/٘، وابو حٌان فً البحر:ٔٗٔ/ٕحكاه عنه الزمخشري، انظر: الكشاؾ: (5)
 .5ٖٔ/٘، وابو حٌان فً البحر:ٔٗٔ/ٕحكاه عنه الزمخشري، انظر: الكشاؾ: (ٓٔ)
 .ٔٗ٘/ٔبحر العلوم: (ٔٔ)
 .ٔ٘ٔ/5ٔالتفسٌر المنٌر للزحٌلً: (ٕٔ)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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 .(ٔ)"فسلموا األمر هلل وتبٌن لهم ما ال ٌدفع لال الزجاج:" 
فلما عرؾ السحرة ذلن لالوا: لو كان هذا سحرا لم ٌبلػ من  وعن ابن عباس أٌضا:" 

سحرنا كل هذا ولكن هذا أمر من هللا آمنا باهلل وبما جاء به موسى ونتوب إلى هللا مما كنا 
 .(ٕ)"علٌه

لما رأى السحرة من عظٌم المدرة وما تٌمنوا به نبوة موسى آمنوا  لال ابن عطٌة:" 
ال واالستعظام والفزع من لدرة هللا تعالى فخروا سجدا هلل بملوبهم وانضاؾ إلى ذلن االستهو

 .(ٖ)"تعالى متطارحٌن وآمنوا نطما بؤلسنتهم
 الفوابد:
فضل العلم وأنه سبب الهداٌة فإٌمان السحرة كان ثمرة العلم، إذ عرفوا أن ما جاء به  -ٗ

 موسى لٌس سحرا وإنما هو آٌة له من هللا فآمنوا.
 والمدر فالسحرة أصبحوا كافرٌن وأمسوا مسلمٌن.مظهر من مظاهر المضاء  -٘
رب عموم ربوبٌة هللا تعالى لجمٌع العالم; لموله تعالى: }ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة:  -ٙ

 العالمٌن{.
 

 المرآن
 [ٕٕٔ({ ]األعراف : ٕٕٔ}َرّبِ ُموَسى َوَهاُروَن )

 التفسٌر:
 دون َمن سواه.وهو رب موسى وهارون، وهو الذي ٌجب أن تصرؾ له العبادة وحده 

وهو رب موسى  ، أي:"[ٕٕٔ}َرّبِ ُموَسى َوَهاُروَن{ ]األعراؾ :  لوله تعالى: 
  .(ٗ)"وهارون

 .(٘)"ال فرعون لال الطبري: أي:"
، ألن فرعون كان ٌدعً الربوبٌة {رب موسى وهارون} :وإنما لالوا لال الخازن:" 

 .(ٙ)"فؤرادوا عزله
إبدال للتوضٌح ودفع التوهم واإلشعار على أن الموجب إلٌمانهم ما  لال البٌضاوي:" 

 .(2)"أجراه على أٌدٌهما
لال بعض أهل التؤوٌل: إنهم لما لالوا: آمنا برب العالمٌن، لال لهم  لال الماترٌدي:" 

فرعون: إٌاي تعنون، فعند ذلن لالوا: ال، ولكن رب موسى وهارون، ولكن ال ندري هذا، 
، فبل ٌحتمل إإنً رسول من رب العالمٌن}وموسى أول ما جاء فرعون ودعاه إلى دٌنه لال له: 

وإنهم إٌاه عنوا بذلن، وجابز أن ٌكون آمنا برب الذي  {العالمٌنآمنا برب }أن ٌشكل علٌه لولهم: 
 .(1)"أرسل موسى وهارون رسوال

وإنما لالوا هذه الممالة وصرحوا بؤنهم آمنوا برب العالمٌن، ثم لم ٌكتفوا  لال الشوكانً:" 
 لببل ٌتوهم متوهم من لوم فرعون الممرٌن بإلهٌته أن {،رب موسى وهارون}بذلن حتى لالوا: 

 .(5)"السجود له

                                                             
 .5ٓ/ٗمعانً المرآن: (ٔ)
 .2ٕٙٙ(:صٓٗٙ٘ٔحاتم) أخرجه ابن أبً (ٕ)
 .ٓٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٖ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٕٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر الخازن: (ٙ)
 .1ٖٔ/ٗتفسٌر البٌضاوي: (2)
 .ٖٔ٘/ٗتؤوٌبلت أهل السنة: (1)
 .ٕ٘ٙ/ٕفتح المدٌر: (5)
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وتبٌنهم الرب بذكر موسى وهارون زوال عن ربوبٌة فرعون وما كان  لال ابن عطٌة:" 
 .(ٔ)"ٌتوهم فٌه الجهال من أنه رب الناس، وهارون أخو موسى أسن منه بثبلث سنٌن

لما رأت السحرة ما رأت، عرفت أن ذلن أمر من السماء ولٌس  لال ابن عباس:" 
 .(ٕ)"{آمنا برب العالمٌن* رب موسى وهارون}بسحر، فخروا سجًدا، ولالوا: 

ذكر لنا أن السحرة لالوا حٌن اجتمعوا إن ٌكن ما جاء به موسى سحرا فلن  لال لتادة:" 
فت ما أفكوا من سحرهم وجاءوا به نؽلب وإن ٌكن من هللا فلن ٌخفى علٌنا فلما لذؾ عصاه تلم

من حبالهم وعصٌهم علموا أنه من هللا فؤلمى السحرة عند ذلن اجدٌن لالوا آمنا برب العالمٌن 
 .(ٖ)"رب موسى وهارون

وكان من رإوس السحرة الذي جمع فرعون لموسى فٌما بلؽنً  لال دمحم بن إسحاق:" 
وا حٌن رأوا ما رأوا من سلطان هللا سابور، وعاذور، وحصحط، ومصفى أربعة هم الذٌن آمن

 .(ٗ)"فآمنت معهم السحرة جمٌعا
 الفوابد:
إسماط ربوبٌة فرعون، وأن سبب اإلٌمان هو ما رأوه من معجزة الرسولٌن: موسى  -ٔ

 وهارون علٌهما السبلم.
احتج أهل التعلٌم بهذه اآلٌة فمالوا: الدلٌل على أن معرفة هللا ال تحصل إال بمول النبً أن  -ٕ

أولبن السحرة لما لالوا: آمنا برب العالمٌن لم ٌتم إٌمانهم فلما لالوا: رب موسى وهارون 
 تم إٌمانهم وذلن ٌدل على لولنا.

وأجاب العلماء عنه: بؤنهم لما لالوا: آمنا برب العالمٌن لال لهم فرعون إٌاي 
ا لالوا: رب موسى لال إٌاي تعنون ألنً أنا الذي ربٌت موسى فلم تعنون فلما لالوا:

وهارون زالت الشبهة، وعرؾ الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا بإله السماء ولٌل إنما 

خصهما بالذكر بعد دخولهما فً جملة العالمٌن ألن التمدٌر آمنا برب العالمٌن وهو الذي 
دعا إلى اإلٌمان به موسى وهارون. ولٌل: خصهما بالذكر تفضٌبل وتشرٌفا كموله: 

 .(٘)[51جبرٌل ومٌكال ]البمرة: ومبلبكته ورسله و
 

 المرآن
ْنَها أَْهلََها }لَاَل فِْرَعْوُن آَمْنتُْم بِِه لَْبَل أَْن آَذَن لَكُْم إِن  َهذَا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ فًِ اْلَمِدٌنَِة ِلتُْخِرُجوا مِ 

 [ٖٕٔ({ ]األعراف : ٖٕٔفََسْوَف تَْعلَُموَن )
 التفسٌر:

باهلل لبل أن آذن لكم باإلٌمان به؟ إن إٌمانكم باهلل وتصدٌمكم لموسى لال فرعون للسحرة: آمنتم 
وإلراركم بنبوته لحٌلة احتلتموها أنتم وموسى; لتخرجوا أهل مدٌنتكم منها، وتكونوا المستؤثرٌن 

 ما ٌحلُّ بكم من العذاب والنكال. -أٌها السحرة-بخٌراتها، فسوؾ تعلمون 
لال فرعون  ، أي:"[ْٖٕٔنتُْم بِِه لَْبَل أَْن آذََن لَكُْم{ ]األعراؾ : }لَاَل فِْرَعْوُن آمَ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"للسحرة: آمنتم باهلل لبل أن آذن لكم باإلٌمان به؟
، باإلٌمان {لبل أن آذن لكم، }ٌمول: أصدلتم بموسى وألررتم بنبّوته لال الطبري:" 

 .(2)"به

                                                             
 .ٓٗٗ/ٕالمحرر الوجٌز: (ٔ)
 .ٕٖ/ٖٔ(:ص5٘ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .2ٕٙٙ(:صٔٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .2ٕٙٙ(:صٕٗٙ٘ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .1ٖٖ/ٗٔمفاتٌح الؽٌب: (٘)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
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، [ٖٕٔفًِ اْلَمِدٌنَِة ِلتُْخِرُجوا ِمْنَها أَْهلََها{ ]األعراؾ : }إِنا َهذَا لََمْكٌر َمَكْرتُُموهُ لوله تعالى: 
إن إٌمانكم باهلل وتصدٌمكم لموسى وإلراركم بنبوته لحٌلة احتلتموها أنتم وموسى; لتخرجوا  أي:"

 .(ٔ)"أهل مدٌنتكم منها، وتكونوا المستؤثرٌن بخٌراتها
، ٌمول {لمكر مكرتموه فً المدٌنة} ٌمول: تصدٌمكم إٌاه، وإلراركم بنبّوته لال الطبري:" 

  .(ٕ)"لخدعة خدعتم بها من فً مدٌنتنا، لتخرجوهم منها
أي : إن َؼلَبَه لكم فً ٌومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم  لال ابن كثٌر:" 

ْحَر { ]طه :  [ وهو ٌعلم وكّل 2ٓلذلن ، كموله فً اآلٌة األخرى : } إِناهُ لََكبٌُِركُُم الاِذي َعلاَمكُُم الّسِ
اء من من له لب أن هذا الذي لاله من أبطل الباطل ; فإن موسى ، علٌه السبلم ، بمجرد ما ج

"َمْدٌن" دعا فرعون إلى هللا ، وأظهر المعجزات الباهرة والحجج الماطعة على صدق ما جاء به 
، فعند ذلن أرسل فرعون فً مدابن ملكه ومعاملة سلطنته ، فجمع سحرة متفرلٌن من سابر 
األلالٌم بببلد مصر ، ممن اختار هو والمؤل من لومه ، وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء 

. ولد كانوا من أحرص الناس على ذلن ، وعلى الظهور فً ممامهم ذلن والتمدم عند الجزٌل
فرعون ، وموسى ، علٌه السبلم ، ال ٌعرؾ أحدا منهم وال رآه وال اجتمع به ، وفرعون ٌعلم 
ذلن ، وإنما لال هذا تسترا وتدلٌسا على رعاع دولته وَجَهلتهم ، كما لال تعالى : } فَاْستََخؾا 

[ فإن لوما صّدلوه فً لوله : } أَنَا َربُّكُُم األْعلَى { ]النازعات : ٗ٘فَؤََطاعُوهُ { ]الزخرؾ :  لَْوَمهُ 
 .(ٖ)"[ من أْجَهل خلك هللا وأضلهمٕٗ

ما  -أٌها السحرة-فسوؾ تعلمون  ، أي:"[ٖٕٔ}فََسْوَؾ تَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"ٌحلُّ بكم من العذاب والنكال

 .(٘)"أي : ما أصنع بكم ابن كثٌر:" لال 
  .(ٙ)"ما أفعل بكم، وما تلمون من عمابً إٌاكم على صنٌعكم هذالال الطبري:أي:" 

 .(2)"فٌه وعٌد مطلك وتهدٌد شدٌد لال الخازن:اآلٌة" 
التمى موسى "عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أخرج الطبري  

رة، فمال له موسى: أرأٌتن إن ؼلبتن أتإمن بً، وتشهد أّن ما جبت به حك؟ لال وأمٌُر السح
الساحر: آلتٌن ؼًدا بسحر ال ٌؽلبه سحر، فوهللا لبن ؼلبتنً ألومنن بن، وألشهدن أنن حك! 

، إذ التمٌتما لتتظاهرا {إن هذا لمكر مكرتموه فً المدٌنة}وفرعون ٌنظر إلٌهم، فهو لول فرعون: 
 .(1)"أهلهافتخرجا منها 

 الفوابد:
 الملوب المظلمة بالكفر ولجرابم أصحابها ال ٌتورعون عن الكذب واتهام األبرٌاء.أن  -ٔ
ٌصدون الناس عن دٌنهم بفتنة الموة أو اإلؼراء بالدعاٌات الباطلة  الطواؼٌت الذٌنأن  -ٕ

هللا أخبر ومن هذا الباب  التً ٌضلون بها الناس، وٌحسنون بها المبٌح وٌنددون بالطٌب،
 عن فرعون أنه رمى المإمنٌن بموسى بتدبٌر مإامرة إلخراج الناس من ببلدهم.

 
 المرآن

ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخاَلٍف ثُم  أَلَُصلِّبَن كُْم أَْجَمِعٌَن ) عَن  أَ  [ٕٗٔ({ ]األعراف : ٕٗٔ}أَلُلَّطِ
 التفسٌر:

                                                             
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (٘)
 .ٖٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٖ٘/ٖتفسٌر الخازن: (2)
 .ٖٖ/ٖٔ(:ص5٘٘ٗٔتفسٌر الطبري) (1)
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بمطع الٌد الٌمنى والرجل الٌسرى، أو الٌد من خبلؾ:  -أٌها السحرة-أللطعنا أٌدٌكم وأرجلكم 
 الٌسرى والرجل الٌمنى، ثم ألعلمناكم جمٌعًا على جذوع النخل; تنكٌبل بكم وإرهاًبا للناس.

ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخبَلٍؾ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  عَنا أَ أللطعنا  ، أي:"[ٕٗٔ}أَلُلَّطِ
من خبلؾ: بمطع الٌد الٌمنى والرجل الٌسرى، أو الٌد الٌسرى  -أٌها السحرة-أٌدٌكم وأرجلكم 

 .(ٔ)"والرجل الٌمنى
وذلن أن ٌمطع من أحدهم ٌده الٌمنى ورجله الٌسرى، أو ٌمطع ٌده  لال الطبري:" 

المطع »الٌسرى ورجله الٌمنى، فٌخالؾ بٌن العضوٌن فً المَْطع، فمخالفته فً ذلن بٌنهما هو 
 .(ٕ)"أّول من سن هذا المطع فرعونوٌمال: إن ، «من خبلؾ
 .(ٖ)"ٌعنً : ٌمطع ٌد الّرُجل الٌمنى ورْجله الٌسرى أو بالعكس لال ابن كثٌر:" 
أّول من صّلب، وأول من لطع األٌدي واألرجل من خبلؾ،  لال ابن عباس:" 
 .(ٗ)"فرعون

، ثم ألعلمناكم جمٌعًا على  ، أي:"[ٕٗٔ}ثُما أَلَُصلِّبَناكُْم أَْجَمِعٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"جذوع النخل; تنكٌبل بكم وإرهابًا للناس

وإنما لال هذا فرعون، لما رأى من خذالن هللا إٌاه، وؼلبة موسى علٌه  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"السبلم ولهره له

 الفوابد:
 .استعبدوا أتباعهم عن طرٌك المهر والعنؾأن الطؽاة  -ٔ
ناتج عن بعض أنواع العنؾ التً استؽلها بعض  اإلنسانٌةعبادة الشخصٌة منشؤ أن  -ٕ

عَنا  الطؽاة لدى الجهلة من الناس، كما فعل فرعون، لال تعالى حكاٌة عن لوله: } ألُلَّطِ
َبناكُْم أَْجَمِعٌَن{ ْن ِخبلٍَؾ ثُما ألَُصلِّ ٌِْدٌَكُْم َوأَْرُجلَكُم ّمِ   .أَ

 
 المرآن

 [ٕ٘ٔ({ ]األعراف : ُٕ٘ٔمْنمَلِبُوَن )}لَالُوا إِن ا إِلَى َربِّنَا 
 التفسٌر:

لال السحرة لفرعون: لد تحممنا أناا إلى هللا راجعون، وأن عذابه أشد من عذابن، فلنصبرنا الٌوم 
 على عذابن; ِلننجو من عذاب هللا ٌوم المٌامة.

لال السحرة لفرعون:  أي:" ،[ٕ٘ٔ}لَالُوا إِناا إَِلى َرّبِنَا ُمْنمَِلبُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"لد تحممنا أناا إلى هللا راجعون

لال السحرة مجٌبة لفرعون، إذ توعادهم بمطع األٌدي واألرجل من  لال الطبري:" 
 .(1)"باالنمبلب إلى هللا، الرجوع إلٌه والمصٌر :ٌعنً {،إنا إلى رّبنا منملبون}خبلؾ، والصلب: 

أي : لد تحممنا أنا إلٌه راجعون ، وعذابه أشد من عذابن ، ونكاله ما  لال ابن كثٌر:" 
تدعونا إلٌه ، وما أكرهتنا علٌه من السحر ، أعظم من نكالن ، فلنصبرن الٌوم على عذابن 

 .(5)" لنخلص من عذاب هللا
 الفوابد:

                                                             
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٗ/ٖٔ(:ص5٘ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
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لما هددهم فضٌلة االسترجاع أن ٌمول }إنا هلل وإنا إلٌه راجعون{ حٌث فزع إلٌها السحرة  -ٔ
 ما تهددوا به.ندهم فرعون إذ لالوا }إنا إال ربنا منملبون{ أي راجعون فهان ع

المالن ":وهو ومن فوابد اآلٌة الكرٌمة إثبات اسم من اسمابه تعالى، وهو: "الرب": -ٕ
 .(ٔ)"والمتصرؾ والمدبر والسٌد والمربً

، وذلن من اسمه و"الرب":  )الرب( الثابت بالكتاب صفةٌ ذاتٌةٌ ثابتةٌ هلل َعزا وَجلا
والسنة فً مواضع عدٌدة; تارة وحده )الرب( ، وتارة مضافاً; مثل: )رب العالمٌن( ، و 

 . )رب المشرلٌن(
ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن{ ]الفاتحة:  لال تعالى  . [ٕ}اْلَحْمُد َّلِلا

ٌِْن{ ]الرحمن: ولوله تعالى: ٌِْن َوَربُّ اْلَمْؽِربَ  [.2ٔ}َربُّ اْلَمْشِرلَ
صلى  -"الرب": لم ٌؤت فً المرآن بدون إضافة لكن فً السنة لال الرسول و

 .(ٕ): "أما الركوع فعظموا فٌه الرب"-هللا علٌه وسلم 
 .(ٖ)ولال فً السوان: "مطهرة للفم مرضاة للرب"

بُّ من العبد فً جوؾ اللٌل وعن  عمرو بن عبسة مرفوعاً: ))ألرب ما ٌكون الرا
 .(ٗ)"تكون ممن ٌذكر هللا فً تلن الساعة; فكناآلخر، فإن استطعت أن 

ومن صفاته )الرب( ، والرب المالن، ٌُمال: هذا رب الدار ورب :"لال ابن لتٌبة
الضٌعة ورب الؽبلم; أي: مالكه، لال هللا سبحانه: }اْرجْع إلى َربِّن{ ; أي: إلى سٌدن. 

; معرفاً باأللؾ والبلم; كما  وال ٌُمال بُّ ٌُمال هلل، إنما ٌُمال: هذا رب كذا، لمخلوق: هذا الرا
; دلات األلؾ والبلم على  بُّ ؾ باإلضافة; ألن هللا مالن كل شًء. فإذا لٌل: الرا فٌُعرا
معنى العموم، وإذا لٌل لمخلوق: ربُّ كذا وربُّ كذا; نُسب إلى شًء خاص; ألنه ال 

 .(٘)"ٌملن ]شٌباً[ ؼٌره

ألمر بهذه األسماء الثبلثة، وهً )هللا( ، وتؤمل ارتباط الخلك وا :"ولال ابن المٌم
و )الرب( ، و )الرحمن( ; كٌؾ نشؤ عنها الخلك واألمر والثواب والعماب، وكٌؾ 

 .جمعت الخلك وفرلتهم; فلها الجمع، ولها الفرق
فاسم )الرب( له الجمع الجامع لجمٌع المخلولات; فهو رب كل شًء وخالمه 

ته، وكل من فً السماوات واألرض عبد له فً والمادر علٌه، ال ٌخرج شًء عن ربوبٌ
لبضته وتحت لهره، فاجتمعوا بصفة الربوبٌة، وافترلوا بصفة اإللهٌة، فؤلاهه وحده 
السعداء، وألروا له طوعاً بؤنه هللا الذي ال إله إال هو، الذي ال تنبؽً العبادة والتوكل 

والخضوع إالا له، وهنا  والرجاء والخوؾ والحب واإلنابة واإلخبات والخشٌة والتذلل
ً موحدٌن فً الجنة;  ً مشركٌن فً السعٌر، وفرٌما افترق الناس، وصاروا فرٌمٌن: فرٌما
فاإللهٌة هً التً فرلتهم كما أنا الربوبٌة هً التً جمعتهم; فالدٌن والشرع، واألمر 

فة من صفة اإللهٌة، والخلك واإلٌجاد والتدبٌر والفعل من ص -مظهره ولٌامه-والنهً 
الملن، وهو ملن ٌوم الدٌن،  الربوبٌة، والجزاء بالثواب والعماب والجنة والنار من صفة

فؤمرهم بإلهٌته، وأعانهم ووفمهم وهداهم وأضلهم بربوبٌته، وأثابهم وعالبهم بملكه 
 .(ٙ)"وعدله، وكل واحدة من هذه األمور ال تنفن عن األخرى ...

                                                             
 .2ٔٔ، السماؾ:والسنة الكتاب فً الواردة وجل عز هللا صفات(ٔ)
 .عنها هللا رضً عابشة عن ;(5ٕٔٔ) ومسلم ،(2ٕٗ٘) البخاري: رواه(ٕ)
/ ٕ) حبان وابن ،(ٓٔ/ ٔ) والنسابً ،(ٕٙ/ ٙ) أحمد ووصله ،(1٘ٔ/ ٗ) مجزوًما معلًما البخاري رواه(ٖ)

 .(5ٖٗ/ ٔ" )السنة شرح" فً البؽوي وحّسنه ،(12ٕ
 .(1ٖٕٖ) :صحٌح سنن الترمذي(ٗ)
 .5 :ؼرٌب المرآن(٘)
 .ٖٗ/ٔ:مدارج السالكٌن(ٙ)
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وأخص ، ه بالتدبٌر وأصناؾ النعمالمربً جمٌع عباد لال السعدي:"الرب: هو
من هذا تربٌته ألصفٌابه بإصبلح للوبهم وأرواحهم وأخبللهم وبهذا كثر دعاإهم له بهذا 

 اإلسم الجلٌل ألنهم ٌطلبون منه هذه التربٌة الخاصة.
وهو الذي له جمٌع معانً الربوبٌة التً ٌستحك أن ٌإله ألجلها وهً صفات 

والفضل كله واإلحسان كله، وأنه ال ٌشارن هللا أحد فً الكمال كلها والمحامد كلها له 
ٌء َوهَُو الساِمٌُع اْلبَِصٌر{ ]الشورى :  ًْ ٌَْس َكِمثِْلِه َش ال ،  [ٔٔمعنى من معانً الربوبٌة } لَ

ً عبٌد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبٌة ممهورون ، بشر وال ملن، بل هم جمٌعا
ٌكون أحد منهم نداً وال شرٌكاً هلل فً عبادته  خاضعون لجبلله وعظمته، فبل ٌنبؽً أن

ً ورزلاً ، وإلوهٌته فبربوبٌته سبحانه ٌربً الجمٌع من مبلبكة وأنبٌاء وؼٌرهم خلما
وهم ٌشكرونه على ذلن بإخبلص العبادة كلها له وحده، فٌإلهونه ، وتدبٌراً وإحٌاًء وإماتةً 

ً وال شفٌعاً، فاإللهٌة حك  له سبحانه على عباده بصفة وال ٌتخذون من دونه ولٌا
 .(ٔ)ربوبٌته"

هو الخالك الرازق المحًٌ الممٌت المدبر لجمٌع : "الرب"و لال الحازمً:"
َؾ لم ٌطلك إال على هللا عز وجل  .(ٕ) األمور، وإذا أُْفِرَد أو عُّرِ

 
 المرآن

ا َجاَءتْنَ  ٌْنَا َصْبًرا َوتََوف نَا ُمْسِلِمٌَن )}َوَما تَْنِمُم ِمن ا إاِل  أَْن آَمن ا بِآٌَاِت َربِّنَا لَم  ({ ٕٙٔا َرب نَا أَْفِرْغ َعلَ
 [ٕٙٔ]األعراف : 

 التفسٌر:
إال إٌماننا وتصدٌمنا بحجج ربنا وأدلته التً جاء بها موسى  -ٌا فرعون-ولسَت تعٌب منا وتنكر 

ربنا أَِفْض وال تمدر على مثلها أنت وال أحد آخر سوى هللا الذي له ملن السموات واألرض، 
 علٌنا صبًرا عظًٌما وثباتا علٌه، وتوفانا منمادٌن ألمرن متبعٌن رسولن.

ا َجاَءتْنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   ، أي:"[ٕٙٔ}َوَما تَْنِمُم ِمناا إِالا أَْن آَمناا ِبآٌَاِت َربِّنَا لَما
ا وأدلته التً جاء بها إال إٌماننا وتصدٌمنا بحجج ربن -ٌا فرعون-ولسَت تعٌب منا وتنكر 

 .(ٖ)"موسى
ٌمول: ما تنكر منا، ٌا فرعون، وما تجد علٌنا، إال من أجل أن صدلنا  لال الطبري:" 

بحجج ربّنا وأعبلمه وأدلته التً ال ٌمدر على مثلها أنت وال أحد، سوى هللا، الذي له ملن 
 .(ٗ)"السموات واألرض

ٌْنَا لوله تعالى:  ربنا أَفِْض علٌنا صبًرا  ، أي:"[َٕٙٔصْبًرا{ ]األعراؾ : }َرباَنا أَْفِرْغ َعلَ
 .(٘)"عظًٌما وثباتا علٌه

ثم فزعوا إلى هللا بمسؤلته الصبَر على عذاب فرعون، ولبض أرواحهم  لال الطبري:" 
، أنزل علٌنا َحْبًسا ٌحبسنا {أفرغ}، ٌعنون بمولهم:  {ربنا أفرغ علٌنا صبًرا}على اإلسبلم فمالوا: 

 .(ٙ)"ر بن، عند تعذٌب فرعون إٌاناعن الكف
 .(2)"أي : عمنا بالصبر على دٌنن ، والثبات علٌه لال ابن كثٌر:" 
وتوفانا منمادٌن ألمرن متبعٌن  ، أي:"[ٕٙٔ}َوتََوفانَا ُمْسِلِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"رسولن

                                                             
 .ٕٓٓ-55ٔتفسٌر اسماء هللا الحسنى للسعدي: (ٔ)
 .(]مرلم آلٌا[.ٓٔ/ٕٕ:الدرس)الحازمً مساعد بن عمر بن أحمد هللا، عبد أبو، الواسطٌة العمٌدة شرح(ٕ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ٌمول: والبضنا إلٌن على اإلسبلم دٌن خلٌلن إبراهٌم ملسو هيلع هللا ىلص، ال على الشرن  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"بن

أي : متابعٌن لنبٌن موسى ، علٌه السبلم. ولالوا لفرعون : } فَاْلِض َما  لال ابن كثٌر:" 
ْنٌَا * ِإناا آَمناا بِرَ  ٌَاةَ الدُّ ٌِْه ِمَن أَْنَت لَاٍض إِناَما تَْمِضً َهِذِه اْلَح ّبِنَا ِلٌَْؽِفَر لَنَا َخَطاٌَانَا َوَما أَْكَرْهتََنا َعلَ

ٌٌْر َوأَْبَمى * إِناهُ َمْن ٌَؤِْت َرباهُ ُمْجِرًما فَإِنا لَهُ َجَهناَم ال ٌَُموُت فٌَِها َوال ٌَ  ُ َخ ْحِر َوَّللاا ْحٌَا * َوَمْن الّسِ
اِلَحاِت فَ  َرَجاُت اْلعبُل { ]طه : ٌَؤْتِِه ُمْإِمنًا لَْد َعِمَل الصا [ فكانوا فً أول 2٘ - 2ٕؤُولَبَِن لَُهُمالدا

 .(ٖ)"النهار سحرة ، فصاروا فً آخره شهداء بررة
ربنا أفرغ علٌنا }وصلبهم، كما لال عبد هللا بن عباس، حٌن لالوا:  فمتلهم لال السدي:" 

 .(ٗ)"آخر النهار شهداء. لال: كانوا فً أول النهار سحرة، وفى {صبًرا وتوفّنا مسلمٌن
. وروي عن (٘)"ذكر لنا أنهم كانوا فً أّول النهار سحرة، وآخره شهداء لال لتادة:"

 مثل ذلن. (2)، وعبٌد بن عمٌر(ٙ)مجاهد
 الفوابد:
 مشروعٌة سإال الصبر على الببلء للثبات على اإلٌمان. -ٔ
من تسلّط أعداء هللا التوسل إلى هللا تعالى بالصبر على ما ٌصاب به المإمن وٌبتلى به  -ٕ

علٌه، وإذالته صنوؾ العذاب لٌرّدوه عن دٌنه، وٌفتنوه فً إٌمانه، ٌمول هللا تعالى حاكٌا 
َرباَنا أَْفِرْغ  :}عن سحرة األلباط الذٌن أعلنوا إٌمانهم بٌن ٌدي فرعون علٌه لعابن هللا

ٌْنَا َصْبراً َوتََوفانَا ُمْسِلِمٌَن{  .َعلَ
 .َوتََوفاَنا ُمْسِلِمٌَن{ ، لال تعالى:}اإلسبلم وأنه مطلب عال ألهل اإلٌمانفضل الوفاة على  -ٖ
 

 المرآن

َسنُمَتُِّل }َولَاَل اْلَمََلُ ِمْن لَْوِم فِْرَعْوَن أَتَذَُر ُموَسى َولَْوَمهُ ِلٌُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض َوٌَذََرَن َوآِلَهتََن لَاَل 
 [7ٕٔ({ ]األعراف : 7ْٕٔم َوإِن ا فَْولَُهْم لَاِهُروَن )أَْبنَاَءهُْم َونَْستَْحًٌِ نَِساَءهُ 

 التفسٌر:
ولال السادة والكبراء من لوم فرعون لفرعون: أَتََدعُ موسى ولومه من بنً إسرابٌل لٌفسدوا 

بتؽٌٌر دٌنهم بعبادة هللا وحده ال شرٌن له، وترن عبادتن وعبادة « مصر»الناس فً أرض 
سنَُمتِّل أبناء بنً إسرابٌل ونستبمً نساءهم أحٌاء للخدمة، وإناا عالون علٌهم آلهتن؟ لال فرعون: 

 بمهر الُمْلِن والسلطان.
ولال السادة والكبراء  ، أي:"[2ٕٔ}َولَاَل اْلَمؤَلُ ِمْن لَْوِم فِْرَعْوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"من لوم فرعون لفرعون
 .(5)"ولالت جماعة رجال من لوم فرعون لفرعون لال الطبري:" 
أَتََدُع  ، أي:"[2ٕٔ}أَتَذَُر ُموَسى َولَْوَمهُ ِلٌُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

بتؽٌٌر دٌنهم بعبادة هللا وحده « مصر»موسى ولومه من بنً إسرابٌل لٌفسدوا الناس فً أرض 
 .(ٓٔ)"ال شرٌن له

                                                                                                                                                                               
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٖ٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٙ/ٖٔ(:ص5٘2ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٖٙ/ٖٔ(:ص5٘5ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٖٙ/ٖٔ(:ص5ٙٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٖٙ/ٖٔ(:ص5٘1ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٖٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
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أتدع موسى ولومه من بنً إسرابٌل كً ٌفسدوا خدمن وعبٌدن علٌن فً  لال الطبري:" 
 .(ٔ)"أرضن من مصر

أي:أتدعهم لٌفسدوا فً األرض ، أي : ٌفسدوا أهل رعٌتن وٌدعوهم إلى  لال ابن كثٌر:" 
عبادة ربهم دونن ، ٌاهلل للعجب ! صار هإالء ٌشفمون من إفساد موسى ولومه! أال إن فرعون 

 .(ٕ)"ون ، ولكن ال ٌشعرونولومه هم المفسد
وترن عبادتن وعبادة  ، أي:"[2ٕٔ}َوٌَذََرَن َوآِلَهتََن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"آلهتن؟
 .(ٗ)"وٌدع ِخْدمتن موسى وعبادتن وعبادة آلهتن لال الطبري:"ٌمول: 
 .(ٙ). وروي عن مجاهد نحو ذلن(٘)"لال: ٌترن عبادتن لال ابن عباس:" 
كانوا إذا رأوا بمرة حسناء أمرهم  وآلهته فٌما زعم ابن عباس، كانت البمر،ولال السدي:" 

 .(2)"أن ٌعبدوها، فلذلن أخرج لهم ِعْجبل وبمرة
 .(1)"كان لفرعون جمانة معلمة فً نحره، ٌعبدها وٌسجد لها ولال الحسن:" 
وٌذرن }بلؽنً أن فرعون كان ٌعبُد إلًها فً السر، ولرأ:  وعن الحسن أٌضا:" 
 .(5){"والهتن

لال: وعبادتن، وٌمول: إنه كان  ،«وٌَذََرَن وإِالَهتَنَ »"عن ابن عباس أنه لرأ، وروي  
 .(ٓٔ)"ٌُْعبَد وال ٌَْعبُد

 :(ٔٔ)، وجهان من التؤوٌل[2ٕٔ}َوٌََذَرَن َوآِلَهتََن{ ]األعراؾ : وفً لوله تعالى: 
 .عبادتن وعبادة آلهتنأحدهما: أتذر موسى ولومه لٌفسدوا فً األرض، ولد تركن وترن 

، على «وٌذرن»وإذا وجه الكبلم إلى هذا الوجه من التؤوٌل، كان النصُب فً لوله: 
 «.لٌفسدوا»الصرؾ، ال على العطؾ به على لوله: 

كالتوبٌخ منهم لفرعون على  ،والثانً: أتذر موسى ولومه لٌفسدوا فً األرض، ولٌذرن وآلهتن
 ترن موسى لٌفعل هذٌن الفعلٌن. 

ه الكبلم إلى هذا الوجه، كان نصب: وإذ  «.لٌفسدوا»على العطؾ على « وٌذرن»ا وّجِ
والوجه األول أولى الوجهٌن بالصواب، وهو أن ٌكون نصب ": الطبري لال أبو جعفر

 .(ٕٔ)"على الصرؾ، ألن التؤوٌل من أهل التؤوٌل به جاء« وٌذرن»
 .(ٖٔ)«وآِلَهتَنَ  ولَْد تََركُوَن أَْن ٌَْعبُُدونَ »فً حرؾ أبً بن كعب:  

، عطفًا بموله: «َوٌَذََرَن َوآِلَهتَنَ »ولد روي عن الحسن البصري أنه كان ٌمرأ ذلن: 
 .(ٗٔ){أتذر موسى}على لوله:  {وٌذرن}

                                                             
 .ٖٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .5٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٖٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٗ-5ٖ/ٖٔ(:ص5ٙ1ٗٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٓٗ/ٖٔ(:ص52ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .5ٖ-1ٖ/ٖٔ(:ص5ٕٙٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .5ٖ/ٖٔ(:ص5ٖٙٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .5ٖ/ٖٔ(:ص5ٙٗٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .5ٖ/ٖٔ(:ص5ٙ2ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .2ٖ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .2ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري:(ٕٔ)
 .2ٖ/ٖٔ(:ص5ٙٔٗٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .2ٖ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗٔ)
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ه تؤوٌله إلى: أتذر موسى ولومه، وٌذرن وآلهتن، لٌفسدوا فً  لال الطبري:"  كؤنه وجا
األرض. ولد تحتمل لراءة الحسن هذه أن ٌكون معناها: أتذر موسى ولومه لٌفسدوا فً األرض، 

 .(ٔ)"مرفوًعا بابتداء الكبلم والسبلمة من الحوادث« ٌذرن»وهو ٌذرن وآلهتن؟  فٌكون 
ٌَذََرَن َوإِالَهتَنَ »أنهما كانا ٌمرآنها:  (ٖ)ومجاهد (ٕ)روي عن ابن عباس بكسر األلؾ « َو

 .(ٗ)بمعنى: وٌذرن وعبودتن
ُِّل أَْبَناَءهُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لال فرعون: سنَُمتِّل أبناء بنً  ، أي:"[2ٕٔ}لَاَل َسنُمَت
 .(٘)"إسرابٌل
 .(ٙ)"ٌمول: لال فرعون: سنمتل أبناءهم الذكور من أوالد بنً إسرابٌل لال الطبري:" 
ونستبمً نساءهم أحٌاء  ، أي:"[2ٕٔ}َونَْستَْحًٌِ نَِساَءهُْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"للخدمة

 .(1)"ٌمول: ونستبمً إناثهم لال الطبري:" 
وهذا أمر ثان بهذا الصنٌع ، ولد كان نكل بهم به لبل والدة موسى ،  لال ابن كثٌر:" 

علٌه السبلم ، حذرا من وجوده ، فكان خبلؾ ما رامه وضّد ما لصده فرعون. وهكذا عومل فً 
أٌضا ، إنما أراد لهر بنً إسرابٌل وإذاللهم ، فجاء األمر على خبلؾ ما أراد :  صنٌعه هذا

 .(5)"رؼم أنفه ، وأؼرله وجنودهنصرهم هللا علٌه وأذله ، وأ
وإناا عالون علٌهم بمهر  ، أي:"[2ٕٔ}َوإِناا فَْولَُهْم لَاِهُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٓٔ)"الُمْلِن والسلطان
 .(ٔٔ)"ٌمول: وإنا عالون علٌهم بالمهر، ٌعنً بمهر الملن والسلطان لال الطبري:" 
 الفوابد:
والرإساء تجلت فً إثارة فرعون ودفعه إلى البطش خطر بطانة السوء على الملون  -ٔ

 بمولهم }أتذر موسى ولومه لٌفسدوا فً األرض ... الخ{ .
كونهم إذا ؼلبوا بالحجة فزعوا إلى  أهل الجاهلٌة الكتابٌٌن واألمٌٌنأن من صفات  -ٕ

 .(ٕٔ)الشكوى للملون كما لالوا: }أَتََذُر ُموَسى َولَْوَمهُ ِلٌُْفِسُدوا ِفً األَْرِض{
آل فرعون ولومه إلٌه، وتحرٌشهم إٌاه على مماتلة موسى  فانظر إلى شكوى

لم ٌملن مؤل فرعون وزبانٌته سوى أن ٌثٌروا حفٌظته وٌؽروه ، فعلٌه السبلم وتهٌٌجه
 .بموسى ومن آمن به

رمٌهم أهل الحك بالصفات الذمٌمة رمٌهم إٌاهم بالفساد فً األرض ومن صفاتهم أٌضا  -ٖ
 .تماص دٌن الملن وآلهته، وتبدٌل الدٌنكما فً اآلٌة، وبان

من مناهج أهل الجاهلٌة: أنهم ال ٌكتفون بالشكوى إلى أصحاب الموة، فإن 
واالنتمام; بل ٌصفون أهل اإلٌمان بالمفسدٌن فً األرض، كما لالوا لفرعون: }أَتََذُر 

اإلصبلح إفساداً. والحك هو [ سموا 2ُٕٔموَسى َولَْوَمهُ ِلٌُْفِسُدوا فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ: 

                                                             
 .1ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٓٗ/ٖٔ(:ص5ٙ5ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٓٗ/ٖٔ(:ص52ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .1ٖ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .ٔٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فٌها خالؾ التً المسابل) الجاهلٌة مسابل شرح فً الخطاب فصلانظر:  (ٕٔ)

 .]مرلم آلٌا[.ٖٕ(/ٔٔ، وشرح مسابل الجاهلٌة للحازمً:الدرس)5ٗٔ، اآللوسً: الجاهلٌة أهل
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العكس; أن اإلٌمان والتوحٌد: إصبلح فً األرض، وأن الكفر والمعاصً والفسوق 
والظلم والطؽٌان: إفساد فً األرض، فالذي علٌه موسى ولومه إصبلح، والذي علٌه 
فرعون ولومه إفساد، لكنهم عكسوا األمر، فسموا اإلصبلح إفساداً، وهذا دأب الكفار 

وٌسمون  والمنافمٌن دابماً، ٌسمون المصلحٌن والدعاة إلى هللا على بصٌرة، والمشركٌن
المإمنٌن الموحدٌن الذٌن ٌدعون إلى توحٌد هللا وعبادته، ٌسمونهم بالمفسدٌن فً 

 األرض.
وهذا شًء مستمر فً الناس إلى ٌوم المٌامة، أهل الكفر والظلم والطؽٌان 

من المرون األولى من ولت فرعون ولومه، ٌسمون المصلحٌن بالمفسدٌن، وهذا منحدر 
وهذا ال ٌضر أهل اإلٌمان، وال ٌضر أهل اإلصبلح، وإن لُمِّبوا بما لُمِّبوا، فكم لمبوا أهل 

 !الحك والدعاة إلى هللا بالشناعات
 

 المرآن
ِ ٌُوِرثُ  ِ َواْصبُِروا إِن  اأْلَْرَض ّلِِل  َها َمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلعَالِبَةُ }لَاَل ُموَسى ِلمَْوِمِه اْستَِعٌنُوا بِاّلِل 

 [1ٕٔ({ ]األعراف : 1ِٕٔلْلُمت ِمٌَن )
 التفسٌر:

: استعٌنوا باهلل على فرعون ولومه، واصبروا على ما نالكم -من بنً إسرابٌل-لال موسى لمومه 
عباده، من فرعون من المكاره فً أنفسكم وأبنابكم. إن األرض كلها هلل ٌورثها من ٌشاء من 

 والعالبة المحمودة لمن اتمى هللا ففعل أوامره واجتنب نواهٌه.
ِ َواْصِبُروا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لال  ، أي:"[1ٕٔ}لَاَل ُموَسى ِلَمْوِمِه اْستَِعٌنُوا بِاَّللا

: استعٌنوا باهلل على فرعون ولومه، واصبروا على ما نالكم من -من بنً إسرابٌل-موسى لمومه 

 .(ٔ)"فرعون من المكاره فً أنفسكم وأبنابكم
، من بنً إسرابٌل، لما لال فرعون {لال موسى لمومه}ٌمول تعالى ذكره:  لال الطبري:" 

على فرعون  {استعٌنوا باهلل{،}ً نساءهمسنمتل أبناء بنً إسرابٌل ونستحٌ}للمؤل من لومه: 
على ما نالكم من المكاره فً أنفسكم وأبنابكم من  {واصبروا، }ولومه فٌما ٌنوبكم من أمركم

 .(ٕ)"فرعون
 .(ٖ)"لما آمنت السحرة، اتبع موسى ستمابة ألؾ من بنً إسرابٌل لال ابن عباس:" 
ِ ٌُوِرثَُها لوله تعالى:  إن  ، أي:"[1َٕٔمْن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه{ ]األعراؾ : }إِنا اأْلَْرَض َّلِلا

 .(ٗ)"األرض كلها هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده
إن صبرتم على ما نالكم من ،ٌمول: إن األرض هلل، لعل هللا أن ٌورثكم  لال الطبري:" 

ن أرَض فرعو ،مكروه فً أنفسكم وأوالدكم من فرعون، واحتسبتم ذلن، واستممتم على السداد
 .(٘)"وٌستخلفكم فٌها، فإن هللا ٌورث أرضه من ٌشاء من عباده ولومه، بؤن ٌهلكهم

والعالبة المحمودة لمن اتمى هللا  ، أي:"[1ٕٔ}َواْلعَالِبَةُ ِلْلُمتاِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"ففعل أوامره واجتنب نواهٌه

هللا ورالبه، فخافه باجتناب معاصٌه ٌمول: والعالبة المحمودة لمن اتمى " لال الطبري: 
 .(2)"وأداى فرابضه

 الفوابد:

                                                             
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕٗ/ٖٔ(:ص52ٕٗٔاخرجه الطبري) (ٖ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٗ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٙ)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
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 بٌان فضٌلة الصبر والتموى وأنها مفتاح النصر وإكسٌر الكمال البشري. -ٔ
االستعانة باهلل، فما على العبد إال أن ٌستعٌن بربه أن ٌعٌنه، وٌجبر مصٌبته، لال تعالى:  -ٕ

األَْرَض هلل ٌُوِرثَُها َمن ٌََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َواْلَعالِبَةُ }اْستَِعٌنُوا بِاهلل َواْصِبُرواْ إِنا 
 ومن كانت معٌة هللا معه فهو حمٌك أن ٌتحمل وٌصبر على األذى.{،ِلْلُمتاِمٌنَ 

بالدعاء  -فً اآلٌة-أمرإذ ، اتخاذ األسباب المشروعة فً مختلؾ شإون الحٌاة -ٖ
 {.بروالال موسى لمومه استعٌنوا باهلل واص}، واالستعانة

 
 المرآن

كُْم وَ  ٌَْستَْخِلفَكُْم }لَالُوا أُوِذٌنَا ِمْن لَْبِل أَْن تَؤْتٌَِنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجئْتَنَا لَاَل َعَسى َربُّكُْم أَْن ٌُْهِلَن َعُدو 
ٌَْف تَْعَملُوَن )  [1ٕٔ({ ]األعراف : 1ٕٔفًِ اأْلَْرِض فٌََْنظَُر َك

 التفسٌر:
لنبٌهم موسى: ابتُلٌنا وأُوذٌنا بذبح أبنابنا واستحٌاء نسابنا على  -إسرابٌلمن بنً -لال لوم موسى 

ٌد فرعون ولومه، من لبل أن تؤتٌنا، ومن بعد ما جبتنا، لال موسى لهم: لعل ربكم أن ٌهلن 
عدوكم فرعون ولومه، وٌستخلفكم فً أرضهم بعد هبلكهم، فٌنظر كٌؾ تعملون، هل تشكرون 

 أو تكفرون؟
-لال لوم موسى  ، أي:"[5ٕٔ}لَالُوا أُوِذٌَنا ِمْن لَْبِل أَْن تَؤْتٌََِنا{ ]األعراؾ : :لوله تعالى 

لنبٌهم موسى: ابتُلٌنا وأُوذٌنا بذبح أبنابنا واستحٌاء نسابنا على ٌد فرعون  -من بنً إسرابٌل
 .(ٔ)برسالة هللا إلٌنا" ولومه، من لبل أن تؤتٌنا

نا برسالة هللا إلٌنا، ألن فرعون كان ٌمتل أوالدهم ٌمول: من لبل أن تؤتٌ لال الطبري:" 
 .(ٕ)"الذكور حٌن أظلاه زمان موسى على ما لد بٌنت فٌما مضى من كتابنا هذا

أي : لد جرى علٌنا مثل ما رأٌت من الهوان واإلذالل من لبل ما جبت  لال ابن كثٌر:" 
 .(ٖ)"ٌا موسى

 .(ٗ)"هللا إٌانمن لبل أن تؤتٌنا(، من لبل إرسال :"}عن مجاهد 
لال: لالت بنوا إسرابٌل  {،أوذٌنا من لبل أن تؤتٌنا"}عن وهب بن منبه فً لوله: و

 .(٘)"لموسى: كان فرعون ٌكلفنا اللبن من لبل أن تؤتٌنا
 وأُوذٌنا من بعد ما جبتنا ، أي:"[5ٕٔ}َوِمْن بَْعِد َما ِجبْتَنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٙ)برسالة هللا"
 .(2)"من بعد إرسال هللا إٌان مجاهد:"لال  
ٌمول: ومن بعد ما جبتنا برسالة هللا، ألن فرعون لما ؼلبت َسحَرته، ولال  لال الطبري:" 

 .(1)"للمؤل من لومه ما لال، أراد تجدٌَد العذاب علٌهم بمتل أبنابهم واستحٌاء نسابهم
ٌعنون أن المحنة لم تفارلهم فهم فً العذاب والببلء لبل بعثة موسى  لال الصابونً:" 

 .(5)"وبعد بعثته

                                                             
 .٘ٙٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٗ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٔٗ٘ٔ/٘(:ص11ٖٗ، وابن أبً حاتم)ٗٗ/ٖٔ(:ص52ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٔٗ٘ٔ/٘(:ص11ٖ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .٘ٙٔ، والتفسٌر المٌسر:ٖٗ/ٖٔفسٌر الطبري:انظر: ت (ٙ)
 .ٔٗ٘ٔ/٘(:ص11ٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٖٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٖٔٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (5)
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إنا }فلما تراءى الجمعان فنظرت بنو إسرابٌل إلى فرعون لد َرِدفهم،  لالوا: لال السدي:" 
ومن بعد } ،، كانوا ٌذبحون أبناءنا وٌستحٌون نساءنا{أوذٌنا من لبل أن تؤتٌنا}، ولالوا: {لمدركون
 .(ٔ)"إنا لمدركون ،، الٌوم ٌدركنا فرعون فٌمتلنا{ما جبتنا
لالت: بنوا إسرابٌل لموسى كان  {،ومن بعد ما جبتنا:"}عن وهب بن منبه فً هذه اآلٌةو 

فرعون ٌكلفنا اللبن لبل أن تؤتٌنا، فلما جبت كلفنا اللبن مع التبن أٌضا فمال موسى: أي رب أهلن 
 .(ٕ)"فرعون، حتى متى تبمٌه فؤوحى هللا عز وجل إلٌه إنهم لم ٌعملوا الذنب الذي أهلكهم به

كُْم{ ]األعراؾ : }لَاَل َعَسى َربُّكُْم أَْن ٌُْهِلَن عَ لوله تعالى:  لال موسى لهم:  ، أي:"[5ُٕٔدوا
 .(ٖ)"لعل ربكم أن ٌهلن عدوكم فرعون ولومه

لمومه: لعل ربكم أن ٌهلن عدوكم: فرعون  ٌمول جل ثناإه: لال موسى لال الطبري:" 
 .(ٗ)"ولومه

وٌستخلفكم فً أرضهم  ، أي:"[5ٕٔ}َوٌَْستَْخِلفَكُْم فًِ اأْلَْرِض{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"بعد هبلكهم

ٌمول: ٌجعلكم تخلفونهم فً أرضهم بعد هبلكهم، ال تخافونهم وال أحًدا من  لال الطبري:" 
 .(ٙ)"الناس ؼٌرهم

ٌَْؾ تَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فٌنظر كٌؾ تعملون، هل  ، أي:"[5ٕٔ}فٌََْنُظَر َك
 .(2)"تشكرون أو تكفرون؟

ٌمول: فٌرى ربكم ما تعملون بعدهم، من مسارعتكم فً طاعته، وتثاللكم  الطبري:"لال  
 .(1)"عنها

وهذا تحضٌض لهم على العزم على الشكر ، عند حلول النعم وزوال لال ابن كثٌر:" 
 .(5)"النمم

سار موسى ببنً إسرابٌل حتى هجموا على البحر، فالتفتوا فإذا هم  لال ابن عباس:" 
، هذا البحر {ٌا موسى أوذٌنا من لبل أن تؤتٌنا ومن بعد ما جبتنا}بَرَهج دواّبِ فرعون، فمالوا: 

عسى ربكم أن ٌهلن عدوكم وٌستخلفكم فً األرض فٌنظر }أمامنا وهذا فرعون بمن معه! لال: 
 .(ٓٔ)"{كٌؾ تعملون

إن رسول هللا صلى هللا "عن تمٌم بن جذلم. لال: سمعت عبد هللا بن عباس ٌمول: وروي  
فانظروا فٌمن  ،فبل بد أن تمع دولة بنً هاشم ،علٌه وسلم لال: إن بنا أهل البٌت ٌفتح وٌختم

عسى ربكم أن ٌهلن عدوكم وٌستخلفكم فً األرض فٌنظر } :م نزلتهوفٌ ،تكونوا من بنً هاشم
 .(ٔٔ){"كٌؾ تعملون

ٌنبؽً أن ٌنظر فً صحة هذا عن ابن عباس، فاآلٌة نازلة فً بنً  لال الشوكانً:" 
 .(ٕٔ)"إسرابٌل ال فً بنً هاشم والعة فً هذه المصة الحاكٌة لما جرى بٌن موسى وفرعون

 الفوابد:

                                                             
 .ٗٗ/ٖٔ(:ص52ٗٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٔٗ٘ٔ/٘(:ص11ٖ2أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .٘ٗ-ٗٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٓٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٗٗ/ٖٔ(:ص52٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
. وفً تفسٌر ابن أبً حاتم"فٌم"، 2ٔ٘/ٖ،وانظر: الدر المنثور:ٔٗ٘ٔ/٘(:ص11ٖ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)

 ورد فً الدر وهو "فٌهم".والصحٌح ما 
 .5ٕٙ/ٕفتح المدٌر: (ٕٔ)
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استبطإوا العالبة واستؤخروا النصر، نبّههم بٌان سنة اإلستخبلؾ، إذ أن لوم موسى لما  -ٔ
كُْم َوٌَْستَْخِلفَُكْم ، فمال:"}السبلم إلى ُسنّة االستخبلؾموسى علٌه  َعَسى َربُّكُْم أَن ٌُْهِلَن َعُدوا

ٌَْؾ تَْعَملُونَ   .[5ٕٔ :األعراؾ{]فًِ األَْرِض فٌََنظَُر َك
 .هللا فً خلمه: أن ٌحك الحك، وٌبطل الباطل، وٌجعل العالبة للمتمٌن أن سنة -ٕ
 كن بالصبر والمثابرة تشفى إن شاء هللا تعالى.النفوس المرٌضة عبلجها عسٌر ولأن  -ٖ
 بٌان صدق ما رجاه موسى من ربه حٌث تحمك بحذافٌره. -ٗ
استحسان رفع معنوٌات المإمنٌن بذكر حسن العالبة والتبشٌر بوعد هللا ألولٌابه أهل  -٘

 اإلٌمان والتموى.
مم، فٌنصر جرت سنة هللا العادلة أن ٌفتح بالحك بٌن رسله وبٌن من كذب بهم من األأنه  -ٙ

رسله ومن سار سٌرتهم وٌجعلهم خلفاء فً األرض، وٌهلن من كذبهم وانحرؾ عن 
طرٌمتهم، لٌكون ذلن من آٌات هللا التً ٌفصل بها بٌن الصادق والكاذب والحك والباطل 

 .والشرٌعة العادلة والموانٌن الجابرة
 

 المرآن
نٌَِن  ({ ]األعراف : َٖٓٔونَْمٍص ِمَن الث َمَراِت لَعَل ُهْم ٌَذ ك ُروَن )}َولَمَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالّسِ

ٖٔٓ] 
 التفسٌر:

ولمد ابتلٌنا فرعون ولومه بالمحط والجدب، وَنْمص ثمارهم وَؼبلتهم; لٌتذكروا، وٌنزجروا عن 
 ضبلالتهم، وٌفزعوا إلى ربهم بالتوبة.

نٌَِن{ ]األعراؾ : }َولَمَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِ لوله تعالى:  ولمد ابتلٌنا  ، أي:"[ٖٓٔالّسِ

 .(ٔ)"فرعون ولومه بالمحط والجدب
ولمد اختبرنا لوم فرعون وأتباعه على ما هم علٌه من الضبللة بالُجدوب  لال الطبري:" 

 .(ٕ)"سنة بعد سنة، والمحوط
نٌَِن { لال ابن كثٌر:"  وهً ِسِنً الجوع  ،أي : اختبرناهم وامتحناهم وابتلٌناهم } بِالّسِ

 .(ٖ)"بسبب للة الزروع 
 .(ٗ)"فكان ذلن فً بادٌتهم وأهل مواشٌهم ،«السنٌن»فؤما  لال لتادة:" 
نٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً    ، لوالن:[ٖٓٔ}َوَلمَْد أََخْذنَا آَل فِْرَعْوَن بِالّسِ

 .(2)رواٌة ابً عبٌدة، وعبدهللا فً (ٙ)، ولتادة(٘)مجاهدلاله أحدهما : ٌعنً بالجوع ، 
 .(1)والثانً : أن معنى السنٌن الجدوب ، لاله الحسن

 والعرب تمول : أخذتهم السنة إذا لحطوا وأجدبوا .
 ولال الفراء : المراد بالسنٌن الجدب والمحط عاماً بعد عام .

ونَْمص ثمارهم  ، أي:"[ٖٓٔ}َونَْمٍص ِمَن الثاَمَراِت{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(5)"وَؼبلتهم
 .(ٔ)"حٌث ال تحمل النخلة إال تمرة واحدة لال رجاء بن حٌوة:" 

                                                             
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٗ/ٖٔ(:ص51ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙٗ/ٖٔ(:ص522ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٙٗ/ٖٔ(:ص51ٕٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٖٔ(:ص52ٙٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٓ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (5)



ٖٓ5 
 

 .(ٕ)"ٌؤتً على الناس زمان ال تحمل النخلة إال ثمرة ولال كعب:" 
 .(ٖ)"ٌمول: واختبرناهم مع الجدوب بذهاب ثمارهم وؼبلتهم إال الملٌل لال الطبري:" 
 .(ٗ)"فكان ذلن فً أمصارهم ولراهم ،«بنمص من الثمرات»وأما  لال لتادة:" 
; لٌتذكروا، وٌنزجروا عن  ، أي:"[ٖٓٔ}لَعَلاُهْم ٌَذاكاُروَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"ضبلالتهم، وٌفزعوا إلى ربهم بالتوبة
ٌمول: عظة لهم وتذكًٌرا لهم، لٌنزجروا عن ضبللتهم، وٌفزعوا إلى ربهم  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"بالتوبة
لما أخذ هللا آل فرعون بالسنٌن ٌبس كل شجر لهم وذهبت مواشٌهم  لال ابن عباس:" 

حتى ٌبس نٌل مصر واجتمعوا إلى فرعون فمالوا له: إن كنت تزعم كما تزعم فآتٌنا فً نٌل 
مصر بماء لال: ؼدوة ٌصبحكم الماء، فلما خرجوا من عنده لال: أي شًء صنعت، أنا ألدر 

فٌكذبونً، فلما كان فً جوؾ اللٌل لام واؼتسل  على أن أجري فً نٌل مصر ماء ؼدوة أصبح
ولبس مدرعة صوؾ، ثم خرج ماشٌا حتى أتى نٌل مصر، فمام فً بطنه فمال: اللهم إنن تعلم 
أنً أعلم أنن تمدر على أن تمؤل نٌل مصر ماء فامؤله ماء، فما علم إال بجرٌر الماء ٌمبل، فخرج 

 .(2)"هم من الهلكةٌحفز وألبل النٌل ٌزخ بالماء لما أراد هللا ب
 الفوابد:
 من تدبٌر هللا تعالى أخذه عباده بالشدابد لعلهم ٌذكرون فٌتعظون وٌتوبون. -ٔ
األمر كله راجع إلى هللا; فالواجب حمده فً الحالتٌن; حالة السراء وحالة الضراء، أن  -ٕ

 .وحسن الظن به، والرجوع إلٌه بالتوبة واإلنابة
األحداث; ٌرجعها إلى خالمها، وٌسؤله من خٌرها، وال ٌلمً باللوم ٌكون المسلم دابما وأبًدا مع 

علٌها وٌسبها وٌفسرها بؽٌر تفسٌرها الصحٌح، ولٌعلم أن ما أصابه من هذه األحداث مما ٌكره 

هذا هو التفسٌر الصحٌح لمجرٌات ، إنما هو بتمدٌر من هللا وتسلٌط لها علٌه بسبب ذنوبه
 .األحداث
 

 المرآن
ٌَط ٌ ُروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ أاََل إِن َما َطائِ }فَِإذَا َجا ُرهُْم َءتُْهُم اْلَحَسنَةُ لَالُوا لَنَا َهِذِه َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّئَةٌ 

ِ َولَِكن  أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن )  [ٖٔٔ({ ]األعراف : ِٖٔٔعْنَد ّللا 

 التفسٌر:
ُق لالوا: هذا لنا بما نستحمه، وإن ٌُِصْبهم جدب ولحط فإذا جاء فرعوَن ولوَمه الِخْصُب والرز

ٌتشاءموا، وٌمولوا: هذا بسبب موسى وَمن معه. أال إنا ما ٌصٌبهم من الجدب والمحط إنما هو 
بمضاء هللا ولدره، وبسبب ذنوبهم وكفرهم، ولكن أكثر لوم فرعون ال ٌعلمون ذلن; النؽمارهم 

 فً الجهل والضبلل.
فإذا جاء  ، أي:"[ٖٔٔ}فَإِذَا َجاَءتُْهُم اْلَحَسنَةُ لَالُوا لَنَا َهِذِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"فرعوَن ولوَمه الِخْصُب والرزُق لالوا: هذا لنا بما نستحمه
ٌمول تعالى ذكره: فإذا جاءت آل فرعون العافٌة والخصب والرخاء  لال الطبري:" 

 .(ٔ)"، نحن أولى بها {لالوا لنا هذه، }اهم وكثرة الثمار، ورأوا ما ٌحبون فً دنٌ

                                                                                                                                                                               
 .ٙٗ/ٖٔ(:ص525ٗٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٙٗ/ٖٔ(:ص51ٓٗٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٗ/ٖٔ(:ص51ٕٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .٘ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٕٗ٘ٔ/٘(:ص11ٗٔأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(1)
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 .(ٕ)"أي : هذا لنا بما نستحمه ،أي : من الخصب والرزق }لَالُوا لَنَا َهِذِه{ لال ابن كثٌر:" 
، نحن أحك {لالوا لنا هذه، }، العافٌة والرخاء{فإذا جاءتهم الحسنة} "ن مجاهد فً لوله:ع 

 .(ٖ)"بها
 .(ٗ)"ٌحبُّونما لال ابن زٌد:"الحسنة:  
وإن  ، أي:"[ٖٔٔ}َوإِْن تُِصْبُهْم َسٌِّبَةٌ ٌَطاٌاُروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"ٌُِصْبهم جدب ولحط ٌتشاءموا، وٌمولوا: هذا بسبب موسى وَمن معه
ٌتشاءموا وٌمولوا: ذهبت حظوظنا  ،جدوب ولحوط وببلء :ٌعنً لال الطبري:" 

 .(ٙ)"وأنصباإنا من الرخاء والخصب والعافٌة، مذ جاءنا موسى علٌه السبلم
ٌاُروا بُِموَسى َوَمْن َمعَهُ { لال ابن كثٌر:"  أي:هذا بسببهم وما جاإوا ،أي:جدب ولحط }ٌَطا

 .(2)"به
 .(1)"ٌتشاءموا بموسى، {ٌطٌروا، }، ببلء وعموبة{وإن تصبهم سٌبة:"}ن مجاهد ع 
ا وال  لال ابن زٌد:"  لالوا: ما أصابنا هذا إال بن ٌا موسى وبمن معن، ما رأٌنا شرًّ

 .(5)" أصابنا حتى رأٌنان!
ِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أال إنا ما ٌصٌبهم من  ، أي:"[ٖٔٔ}أاََل إِناَما َطاِبُرهُْم ِعْنَد َّللاا

 .(ٓٔ)"الجدب والمحط إنما هو بمضاء هللا ولدره، وبسبب ذنوبهم وكفرهم
 .(ٕٔ)"األمر من لبل هللا وفً رواٌة:" .(ٔٔ)"ٌمول: مصاببهم عند هللا لال ابن عباس:" 
وذلن أنصباإهم من  -ٌمول تعالى ذكره: أال ما طابر آل فرعون وؼٌرهم  لال الطبري:" 

 .(ٖٔ)"إال عند هللا الرخاء والخصب وؼٌر ذلن من أنصباء الخٌر والشر
ولكن أكثر لوم فرعون  ، أي:"[ٖٔٔ}َولَِكنا أَْكثََرهُْم اَل ٌَْعلَُموَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗٔ)"ال ٌعلمون ذلن; النؽمارهم فً الجهل والضبلل

 .(٘ٔ)"أن ذلن كذلن، فلجهلهم بذلن كانوا ٌطاٌّرون بموسى ومن معه لال الطبري:" 
 الفوابد:
بطبلن التطٌر مطلما، وإنما الشإم فً المعاصً بمخالفة شرع هللا فٌترتب على الفسك  -ٔ

 والعصٌان الببلء والعذاب.
"ال طٌرة، وخٌرها الفؤل". لالوا: وما الفؤل؟ لال: "الكلمة  :-ملسو هيلع هللا ىلص-لال رسول هللا 
 .(ٙٔ)الصالحة ٌسمعها أحدكم"

                                                                                                                                                                               
 .2ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .2ٗ/ٖٔ(:ص51ٖٗٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٗ/ٖٔ(:ص51٘ٗٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .2ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .2ٗ/ٖٔ(:ص51ٖٗٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٗ/ٖٔ(:ص51٘ٗٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .1ٗ/ٖٔ(:ص51ٙٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .1ٗ/ٖٔ(:ص512ٗٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .1ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٗٔ)
 .1ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘ٔ)
 والفؤل الطٌرة باب السبلم، كتاب مسلم، وصحٌح. الفؤل وباب الطٌرة، باب الطب، كتاب البخاري، صحٌح(ٙٔ)

 .الشإم من فٌه ٌكون وما
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الطٌرة سوء ظن باهلل عز وجل، وصرؾ  ، أنالفرق بٌن الطٌرة وبٌن الفؤل
شًء من حموله عز وجل لؽٌره، وتعلك للملوب بمخلوق ال ٌنفع وال ٌضر. والفؤل حسن 

ملسو هيلع هللا ىلص "إنما كان ٌعجبه الفؤل; ألن التشاإم سوء ظن  الظن باهلل سبحانه وتعالى، والرسول
باهلل تعالى بؽٌر سبب محمك، والتفاإل حسن ظن به عز وجل، والمإمن مؤمور بحسن 

 .(ٔ)الظن باهلل تعالى على كل حال"
"الطٌرة شرن، الطٌرة شرن. وما منا إال، ولكن هللا ولال علٌه الصبلة والسبلم: 

، وزٌادة: "وما منا إال، ولكن هللا ٌذهبه بالتوكل"، أي: وما منا إال ولد (ٕ)ٌذهبه بالتوكل"
ولع فً للبه شًء من ذلن; ولكن لما توكلنا على هللا فً جلب النفع ودفع الضر، أذهبه 

 .(ٖ)هللا عنا بتوكلنا علٌه وحده
الطٌرة محرمة شرعا، وهً من الشرن األصؽر المنافً لكمال التوحٌد، لما و

 .(ٗ)ن سوء الظن باهلل، وتعلك الملوب بؽٌره، وصرؾ شًء من حموله لؽٌرهفٌها م
 أن الخٌر والشر ممدران من هللا. -ٕ
 تحرٌم كفر النعمة. -ٖ
 الجهل سبب الكفر والمعاصً وسوء األخبلق وفساد األحوال.أن  -ٗ
 

 المرآن
 [ٕٖٔ({ ]األعراف : ٕٖٔلََن بُِمْإِمنٌَِن ) }َولَالُوا َمْهَما تَؤْتِنَا بِِه ِمْن آٌٍَة ِلتَْسَحَرنَا بَِها فََما نَْحنُ 

 التفسٌر:
ولال لوم فرعون لموسى: أي آٌة تؤِتنا بها، وداللة وحجة ألمتها لتصرفنا عما نحن علٌه من دٌن 

لٌن.  فرعون، فما نحن لن بمصّدِ

ولال  ، أي:"[ٕٖٔ: }َولَالُوا َمْهَما تَؤْتَِنا بِِه ِمْن آٌٍَة ِلتَْسَحَرَنا بَِها{ ]األعراؾ لوله تعالى: 
لوم فرعون لموسى: أي آٌة تؤِتنا بها، وداللة وحجة ألمتها لتصرفنا عما نحن علٌه من دٌن 

 .(٘)"فرعون
ٌمول تعالى ذكره: ولال آل فرعون لموسى: ٌا موسى، مهما تؤتنا به من  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"لتلفتنا بها عما نحن علٌه من دٌن فرعون ،عبلمة وداللة
وهذه فٌها  ،، لال: إن ما تؤتنا به من آٌة {مهما تؤتنا به من آٌة"}زٌد فً لوله: لال ابن  

 .(2)"«ما»زٌادة 
 .(1)" ٌمولون : أيُّ آٌة جبتنا بها وداللة وحجة ألمتها لال ابن كثٌر:" 
لٌن ، أي:"[ٕٖٔ}فََما نَْحُن لََن بُِمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(5)"فما نحن لن بمصّدِ
لٌن  .(5)"بمصّدِ
 .(ٔ)"ٌمول: فما نحن لن فً ذلن بمصدلٌن على أنن محك فٌما تدعونا إلٌه لال الطبري:" 

 .(ٔ)"إلٌه

                                                             
 عبد للشٌخ المجٌد وفتح. 51/ ٕ للدمٌري الكبرى الحٌوان حٌاة: وانظر. ٕ٘ٔ/ ٓٔ حجر البن الباري فتح(ٔ)

 .٘ٙص لؤلطرم العمٌدة فً واألجوبة واألسبلة. ٖ٘ٗ-ٖٗٗص حسن بن الرحمن
 فً جاء ما باب السٌر، كتاب جامعه، فً والترمذي الطٌرة، فً باب الطب، كتاب سننه، فً داود أبو أخرجه(ٕ)

 وٌكره الفؤل، ٌعجبه كان من باب الطب، كتاب سننه، فً ماجه وابن صحٌح، حسن حدٌث هذا: ولال -الطٌرة
 ."5ٕٗ رلم الصحٌحة السلسلة" األلبانً وصححه. الطٌرة

 .ٓٗٗص حسن بن الرحمن عبد للشٌخ التوحٌد كتاب شرح المجٌد فتح انظر(ٖ)
 .ٙٗٔ:التوحٌد مهمات فً المفٌدانظر:  (ٗ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .5ٗ/ٖٔ(:ص511ٗٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٔٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(5)
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 .(ٕ)"رددناها فبل نمبلها منن ، وال نإمن بن وال بما جبت به لال ابن كثٌر:أي: " 
 الفوابد:
عدم إٌمان آل فرعون مع توارد اآلٌات علٌهم دال على أن إٌمانهم لم ٌسبك به المدر.  -ٔ

 على أن اآلٌات المعجزات ال تستلزم اإلٌمان بالضرورة.كما هو دال 
د فرعون ، إذ أن أنه ال ٌكفر أحد إال بعد العلم والعنادوٌستفاد من اآلٌة الكرٌمة:  -ٕ تمرُّ

 .ولومه وإصرارهم على الباطل جعلهم ٌتهّكمون بموسى
 

 المرآن
َل  ٌِْهُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلمُم  اَلٍت فَاْستَْكبَُروا َوَكانُوا }فَؤَْرَسْلنَا َعلَ َم آٌَاٍت ُمفَص  فَاِدَع َوالد  َوالض 

 [ٖٖٔ({ ]األعراف : ٖٖٔلَْوًما ُمْجِرِمٌَن )
 التفسٌر:

فؤرسلنا علٌهم سٌبل جارفًا أؼرق الزروع والثمار، وأرسلنا الجراد، فؤكل زروعهم وثمارهم 
ل الذي ٌف سد الثمار وٌمضً على الحٌوان والنبات، وأبوابهم وسموفهم وثٌابهم، وأرسلنا المُما

وأرسلنا الضفادع فمؤلت آنٌتهم وأطعمتهم ومضاجعهم، وأرسلنا أًٌضا الدم فصارت أنهارهم 
وآبارهم دًما، ولم ٌجدوا ماء صالًحا للشرب، هذه آٌات من آٌات هللا ال ٌمدر علٌها ؼٌره، مفرلات 

كبروا عن اإلٌمان باهلل، وكانوا لوًما بعضها عن بعض، ومع كل هذا ترفاع لوم فرعون، فاست
ا وتمرًدا.  ٌعملون بما ٌنهى هللا عنه من المعاصً والفسك عتوًّ

ٌِْهُم الطُّوفَاَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فؤرسلنا علٌهم سٌبل  ، أي:"[ٖٖٔ}فَؤَْرَسْلَنا َعلَ
 .(ٖ)"جارفًا أؼرق الزروع والثمار

 .(ٗ)"أمطر هللا علٌهم السماء حتى امتنع عنهم كل شًء لال الضحان:" 

 .(٘)"مطروا باللٌل والنهار ثمانٌة أٌام لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"كان الطوفان الذي أصاب الناس فً نٌسان"إسماعٌل بن عبٌد هللا:  لال  
 : ألوالستة ، «الطُّوفَانَ  »وفً  

 .(ٓٔ)، والضحان(5)، ومجاهد(1)، وأبو مالن(2)أحدها : أنه الؽرق بالماء الزابد ، لاله ابن عباس
 .(ٔٔ)"كان أول اآلٌات الطوفان، فؤرسل هللا علٌهم السماء لال ابن عباس:"

 .(ٕٔ)الطاعون ، لاله مجاهدالماء ووالثانً : أنه 
  .(ٗٔ)، وعبدهللا بن كثٌر(ٖٔ)والثالث : أنه الموت ، لاله عطاء

 .(٘ٔ)"الطُّوفَاُن اْلَموتُ  "-ملسو هيلع هللا ىلص-وروت عابشة لالت : لال رسول هللا 

                                                                                                                                                                               
 .5ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .ٔٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .ٗٗ٘ٔ/٘(:ص11٘ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٗٗ٘ٔ/٘(:ص11٘2أخرجه ابن أبً حاتم) (٘)
 .٘ٗ٘ٔ/٘(:ص11ٕٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٓ٘/ٖٔ(:ص55٘ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٓ٘/ٖٔ(:ص55ٓٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٓ٘/ٖٔ(:ص55ٖٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٓ٘/ٖٔ(:ص55ٔٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٓ٘/ٖٔ(:ص515ٗٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .٘ٗ٘ٔ/٘(:ص11ٙٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٔ٘/ٖٔ(:ص552ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٔ٘/ٖٔ(:ص555ٗٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 ٗٗ٘ٔ/٘(:ص11٘ٙ(، و)11٘٘، وابن أبً حاتم)ٔ٘-ٓ٘/ٖٔ(:ص55ٙٗٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
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 ، ثم لرأ لوله تعالى:}(ٔ)والرابع : أنه أمر من هللا طاؾ بهم ، وهو مروي أٌضاً عن ابن عباس
ٌَْها َطابٌِؾ ِمْن َربَِّن َوهُْم نَابُِمونَ   .(ٕ)وهذا اختٌار الطبري .[5ٔ]الملم:  {فََطاَؾ َعلَ

 :(ٗ)بن عرفطة حسٌلواستدل لابل ذلن بمول ، (ٖ)والخامس : أنه كثرة المطر والرٌح 
ٌحِ َوطُوفَاُن اْلَمَطرِ                     َؼٌاَر اْلِجداةَ ِمْن ِعْرفَانِهِ   ُخُرُق الّرِ

  :(٘)والسادس : أنه عذاب من السماء، واستدل لابل ذلن بمول أبً النجم 
 َشْهًرا َشآبٌَِب َوَشْهًرا بََرَدا               لَْد َمدا طُوفَاٌن فَبَثا َمَدَدا

وأرسلنا الجراد، فؤكل زروعهم  ، أي:"[ٖٖٔ}َواْلَجَراَد{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٙ)"وثمارهم وأبوابهم وسموفهم وثٌابهم

والجراد تؤكل  وفً رواٌة أخرى:" .(2)"الجراد ٌؤكل زروعهم ونباتهم لال مجاهد:" 
 .(1)"مسامٌر زنجهم ٌعنً أبوابهم وثٌابهم

فؤرسل هللا علٌهم الجراد الذي ال أجنحة له فتتبع ما بمً من حروفهم لال الضحان:" 
 .(5)"وشجرهم، وسابر نباتهم

 .(ٓٔ)"الجراد: نثرة من حوت فً البحر وروي عن ابن عباس، لال:" 
فؤرسل هللا علٌهم الجراد فؤسرع فً فساد ثمارهم وزروعهم، لالوا ٌا  لال ابن عباس:" 

موسى: ادع لنا ربن ٌكشؾ عنا الجراد، فإنا سنإمن لن: ونرسل معن بنً إسرابٌل، فدعا ربه 
فكشؾ عنهم الجراد، وكان لد بمً لهم من زرعهم ومعاٌشهم بماٌا، فمالوا: لد بمً لنا ما هو 

 .(ٔٔ)"سل معن بنً إسرابٌلكافٌنا، فلن نإمن لن ولن نر
وأما الجراد فمعروؾ مشهور، وهو مؤكول ; لما ثبت فً الصحٌحٌن  لال ابن كثٌر:" 

ؼزونا مع رسول هللا »لال : سؤلت عبد هللا بن أبً أَْوفَى عن الجراد ، فمال :  ،عن أبً ٌعفُور
حنبل ، وابن ماجة من حدٌث  وروى الشافعً ، وأحمد بن، (ٕٔ)«ملسو هيلع هللا ىلص سبع ؼزوات نؤكل الجراد

أحلت لنا مٌتتان »عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ، عن أبٌه ، عن ابن عمر ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
عن سلمان لال : سبل رسول هللا صلى هللا ...و(ٖٔ)«الطحالد وودمان : الحوت والجراد ، والكب

 .(ٗٔ)«ال آكله، وال أحرمهأكثر جنود هللا، »علٌه وسلم عن الجراد فمال : 
وإنما تركه ، علٌه السبلم  ألنه كان ٌعافه ، كما عافت نفسه الشرٌفة أكل  لال ابن كثٌر:"

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌؤكل الجراد ، »عن ابن عباس لال :  ...ولد روى ..الضب ، وأذن فٌه.
لجراد : فرجز وعذاب. وأما الكلوتان : وال الكلوتٌن ، وال الضب ، من ؼٌر أن ٌحرمها. أما ا

                                                             
 .ٕ٘/ٖٔ(:صٔٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖ٘-ٕ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٕ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٖ)
 لَدْ  َدارٍ  َرْسمُ ...  َهاَجهُ  أَنْ  َعلَى الًحكُّ  ٌَنُ  لَمْ : ولبله ،( طوؾ) اللسان ،5ٕٖ: الوساطة ،22: زٌد أبً نوادر(ٗ)

َررْ  تَعَفاى  بِالّسِ
 طوفان)) و(( . خرلة)) واحدتها الرٌح، من المطع(( : الخرق)) و. والراء السٌن بفتح(( بالسرر)) حاتم أبو لال

 و. زٌد أبً نوادر فً ما نص هذا( . والراء الخاء بضم ٌعنً(( )خرق)) األصمعى وروى. كثرته ،(( المطر
 .المواضع تخترق التً الهبوب الشدٌدة الرٌح وهً ،(( خرٌك)) جمع( بضمتٌن(( )خرق))

 .ٕٕ٘/ٕ، والنكت والعٌون:ٗ٘/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .ٗٙ/ٖٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٙٗ٘ٔ/٘(:ص11ٙ٘أخرجه ابن أبً حاتم) (1)
 .ٙٗ٘ٔ/٘(:ص11ٙ2أخرجه ابن أبً حاتم) (5)
 .ٙٗ٘ٔ/٘(:ص11ٙ1أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .٘ٗ٘ٔ/٘(:ص11ٖٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .(5ٕ٘ٔ( ، وصحٌح مسلم برلم )5٘ٗ٘صحٌح البخاري برلم )(ٕٔ)
 (.1ٕٖٔ( ، وسنن ابن ماجة برلم )52/ٕ( ، ومسند أحمد )2ٖٗٔمسند الشافعً )(ٖٔ)

 .وعبد الرحمن بن زٌد بن أسلم ضعٌؾ ولد رجح أبو زرعة والدارلطنً ولفه
 .(5ٖٖٔداود )سنن أبً (ٗٔ)
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ولد كان أمٌر المإمنٌن ...(ٔ)«فلمربهما من البول. وأما الضب فمال : "أتخوؾ أن ٌكون مسخا
عمر بن الخطاب ، رضً هللا عنه ، ٌشتهٌه وٌحبه ، فروى عبد هللا بن دٌنار ، عن ابن عمر : 

 (ٕ)«ة أو لفعتٌن نؤكلهأن عمر سُبل عن الجراد فمال : لٌت أن عندنا منه لَْفعَ »
كان أزواج النبً »عن أبً سعد سعٌد بن المرزبان البمال ، سمع أنس بن مالن ٌمول : و

ٌْن الجراد على األطباق  .(ٗ) "(ٖ)«ملسو هيلع هللا ىلص ٌَتَهاَد
إن مرٌم بنت عمران ، علٌها السبلم ، سؤلت »عن أبً أمامة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : 

ربها عز وجل أن ٌطعمها لحما ال دم له، فؤطعمها الجراد ، فمالت : اللهم أعشه بؽٌر رضاع ، 
ٌْنَه بؽٌر شٌاع ٌَاع" : الصوت.. (٘)«وتابع بَ  ولال نَُمٌر : "الَش

ٌْر النمٌري لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال تماتلوا الجراد ، فإنه جند هللا  عن أبً ُزَه
 .(2)"ؼرٌب جًدالال ابن كثٌر:" . (ٙ)األعظم"

ٌْح الماضً عن الجراد ، فمال : لبح هللا الجرادة. فٌها خلمة "عامر لال :عن  سبل شَُر
سبعة جبابرة : رأسها رأس فرس ، وعنمها عنك ثور ، وصدرها صدر أسد ، وجناحها جناح 

 .(1)"نسر ، ورجبلها رجبل جمل. وذنبها ذنب حٌة ، وبطنها بطن عمرب
َل{ ]األعراؾ : ه تعالى:لول  ل الذي ٌفسد الثمار وٌمضً  ، أي:"[ٖٖٔ}َواْلمُما وأرسلنا المُما

 .(5)"على الحٌوان والنبات
لَ »وفً    ، ألوال:«اْلمُما

، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ). وهذا لول ابن عباسأحدها : أنه الَدبَى وهو صؽار الجراد ال أجنحة له
 .(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)ولتادة

 .(٘ٔ)أٌضا ابن عباس وهذا مروي عن .والثانً : أنه السوس الذي فً الحنطة
 .(ٙٔ)والثالث : البراؼٌث ، لاله ابن زٌد

 .(2ٔ)المردان ، لاله أبو عبٌدةالحنمان: صؽاروالرابع : 
 :(ٕ)، وشاهده لول األعشى(ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(1ٔ)والخامس:هو دواب سود صؽار، لاله الحسن

 :(ٕ)األعشى

                                                             
( ورواه ابن صصري فً أمالٌه كما فً الكنز برلم ، وٕٙٗ/ٖرواه ابن عساكر كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 ( وفً إسناده انمطاع فإن عطاء لم ٌسمع من ابن عباس وابن جرٌج مدلس ولد عنعن.1ٔ1٘ٔ)
 .(5ٖٖ/ٕرواه مالن فً الموطؤ )(ٕ)
 .( : "هذا إسناد ضعٌؾ"ٗٙ/ٖصٌري فً الزوابد )( ولال البوٕٕٖٓسنن ابن ماجة برلم )(ٖ)
 .ٕٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
( ٙٙٔ/1ورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )، ٖٙٗ-ٕٙٗ/ٖرواه أبو الماسم البؽوي كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (٘)
وٌزٌد ( : "فٌه بمٌة وهو ثمة لكنه مدلس ، 5ٖ/ٗ( من طرٌك بمٌة بن الولٌد به لال الهٌثمً فً المجمع )ٙٙٔ/1)

 .المٌنً لم أعرفه ، وبمٌة رجاله ثمات".
( ، 52ٕ/ٕٕورواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر )، ٖٙٗ/ٖرواه ابوبكر بن ابً داود، كما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)

 .( من طرٌك إسماعٌل بن عٌاش ، عن ضمضم بن زرعة به5ٖٕٔ، وأبو االشٌخ األصبهانً فً العظمة برلم )
 .ٖٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .ٖٙٗ/ٖ، انظر: تفسٌر ابن كثٌر:الحافظ أبو الفرج المعافً بن زكرٌا الحرٌريرواه  (1)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .ٗ٘/ٖٔ(:صٗٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .٘٘/ٖٔ(:ص2ٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔٔ)
 .ٗ٘/ٖٔ(:صٙٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕٔ)
 .٘٘/ٖٔ(:صٓٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖٔ)
 .ٗ٘/ٖٔ(:ص٘ٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٗ٘/ٖٔ(:صٕٓٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .٘٘/ٖٔ(:صٕٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙٔ)
 .2ٖٓ/ٕانظر: مجاز المرآن: (2ٔ)
 .٘٘/ٖٔ(:صٖٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (1ٔ)
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بلً أَْبَناإهُُهْم   َوَسبلَِسبلً أُُجداً َوبَاباً ُمْإَصداً                    لَْوماً تُعَاِلُج لُما
 .(ٖ)لملة :«الممل»وواحد 

 .(ٗ)لاله أبو صخر الممل: الجراد الذي ٌطٌر.والسادس: 
 .(٘)"الممل بنات الجراد"وروي، عن عكرمة أنه لال: 

 .(ٙ)حبٌب بن أبً ثابت لاله  الممل الجعبلن.والسابع: أن 
فَاِدَع{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وأرسلنا الضفادع فمؤلت آنٌتهم  ، أي:"[ٖٖٔ}َوالضا

 .(2)"وأطعمتهم ومضاجعهم
 .(1)"والضفادع تسمط على فرشهم وأطعمتهم لال مجاهد:" 
لم ٌكن شًء أشد على آل فرعون من الضفادع كانت تؤتً المدور وهً  لال ابن عباس:" 

 .(5)"تؽلً من اللحمان فتلمً أنفسها فٌها فؤشابها هللا برد الماء والثرى إلى ٌوم المٌامة
السبلم جالس عند فرعون إذ سمع نمٌك  فبٌنا موسى علٌه وعن ابن عباس اٌضا:" 

أنت ولومن من هذا الضفدع؟ لال: وما عسى أن ضفدع من نهر لال: فمال ٌا فرعون ما تلمى 
ٌكون عند هذا الضفدع. فما أمسوا حتى كان الرجل ٌجلس إلى ذلنه فً الضفادع وما منهم من 
أحد ٌتكلم إال وثب ضفدع فً فٌه، وما من آنٌتهم من شًء إال وهً ممتلبة من الضفادع فمال 

ونرسل معن بنً إسرابٌل، لال: فدعا فرعون: ادع لنا ربن ٌكشؾ عنا هذه الضفادع فنإمن بن، 
 .(ٓٔ)"ربه فكشؾ عنهم الضفادع

                                                                                                                                                                               
 .٘٘/ٖٔ(:صٖٔٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
( األعشى رهط) ضبٌعة بنى من أراد حٌن لكسرى لالها التً لصٌدته من( . لمل) واللسان ،ٗ٘ٔ: دٌوانه(ٕ)

 فجعل بكر، من وجد ومن مسعود، بن لٌس كسرى فؤخذ السواد، بعض على وعلة بن الحارث أؼار لما رهابن،
َدا ُمْخِمَشاتٍ  مآِلنَ  َعنِّى...  ُرهُنًا، َجاَءهُ  َما إذَا ِكْسَرى، ُمْبِلػٌ  َمنْ : األعشى له فمال ٌحبسهم،  شُرا

ٌْتُ   أَْفَسَدا لَدْ  َكَمنْ  فٌَُْفِسُدهُمْ  ُرْهنًا...  أَْبنَابِنَا ِمنْ  نُْعِطٌهِ  ال آلَ
َمانُ  َوٌَْرَهنُنَ  نَْعُش،...  َرِهٌنَةً  بَنٌِهِ  ِمنْ  ٌُِفٌُدنَ  َحتاى  الفَْرلََدا الّسِ
 ٌتولى رهابن، أبنابنا من نعطٌه ال أن آلٌنا أننا: مكان كل من تؤتٌه رسابل تؽضبه، عنً كسرى ٌبلػ من: ٌمول

: له لال ثم. صواحباتها من رهابن السماء نجوم تعطٌه حتى ذلن منا ٌنال ولن لبل، من رجاال أفسد كما إفسادهم
 ٌُْحَصدا أَنْ  َحباها تَْمنَع تَْكِرٌت...  َداَرَها إٌَادُ  َجعَلَتْ  َكَمنْ  لَْسنَا
 .. .. .. .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ٌُعَالَجُ  لَْوًما
نَهُ  ِرْزلًا...  َماِلنَا فًِ َطعَاَمَنا اإِللَهُ  َجعَلَ   ٌَْنفََدا لَنْ  لَنَا تََضما
 فهم سنة، إلى سنة من الزرع من ٌحصد ما تنظر تكرٌت نزلت فؤنها الرهابن آتتن التً كإٌاد لسنا: ٌمول

 تؽلٌك فً وٌجهدون األجران، على لٌشدوها السبلسل وٌجرون الممل، ٌعالجون أبناإهم فمام لملوا، لد حراثون،
ً  ألبانها من لنا ضمنت رزلنا، إبلنا جعل لد فاهلل نحن، أما. أبوابها  عبودٌة ربمة أعنالنا عن ونزعنا ٌنفد، ال طعاما
 و. العرب أحرار شعر من وهذا. سلطان علٌنا لن لٌس ونروح، فٌها نؽدو البادٌة، حرٌة إلى واألمصار، المرى

 ،(( المرى مإجدة نالة)) و. التركٌب وثٌمة لوٌة ،(( أجد نالة: ))ٌمال. الموثك الموى( : بضمتٌن(( )األجد))
 أؼلمه(( الباب أوصد)) من(( المإصد)) و. لوانى: أي ،(( ضعؾ بعد آجدنى الذي هلل الحمد: ))وٌمال. مثله

 :أي بالهمز،(( مإصدة علٌهم إنها: ))ذكره تعالى لوله ومثله بالهمز،(( مإصد)) و(( موصد)) فهو وأطبمه،
 .مطبمة

 .ٕٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٖ)
 .2ٗ٘ٔ/٘(:ص112ٖانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 حكاه دون ذكر اإلسناد. 2ٗ٘ٔ/٘تفسٌر ابن أبً حاتم:  (٘)
 .2ٗ٘ٔ/٘(:ص112ٗانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .ٗٙ/ٖٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .1ٗ٘ٔ/٘(:ص1122أخرجه ابن ابً حاتم) (5)
 .1ٗ٘ٔ-2ٗ٘ٔ/٘(:ص112ٙأخرجه ابن ابً حاتم) (ٓٔ)



ٖٔٙ 
 

ٌة، فلما أرسلها هللا على آل فرعون، سمعت  ولال ابن عباس أٌضا:"  كانت الضفادع بّرِ
وأطاعت، فجعلت تؽرق أنفسها فً المُُدور وهً تؽلً، وفً التنانٌر وهً تفور، فؤثابها هللا بحسن 

 .(ٔ)"طاعتها َبْرَد الماء
ال تمتلوا الضفادع فإنها لما أرسلت على بنً إسرابٌل. انطلك "لال عبد هللا بن عمرو: 

ضفدع منها فولع فً تنور فٌه نار طلبت بذلن مرضاة هللا فؤبدلهن هللا أبرد شًء تعلمه الماء 
 .(ٕ)"وجعل نمٌمهن التسبٌح

َم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فصارت أنهارهم وأرسلنا أًٌضا الدم  ، أي:"[ٖٖٔ}َوالدا
 .(ٖ)"وآبارهم دًما، ولم ٌجدوا ماء صالًحا للشرب

 .(ٗ)"ثم أرسل علٌهم الدم فكان أحدهم إذا أراد أن ٌشرب تحول ذلن الماء دما لال لتادة:" 
 .(ٗ)"دما

 .(٘)"والدم ٌكون فً بٌوتهم وثٌابهم ومابهم وطعامهم لال مجاهد:" 
ٌّبًا، وٌستمً  ولال مجاهد أٌضا:"  لما سال النٌُِّل دًما، فكان اإلسرابٌلً ٌستمً ماء ط

الفرعونً دًما، وٌشتركان فً إناء واحد، فٌكون ما ٌلً اإلسرابٌلً ماًء طٌّبًا وما ٌلً الفرعونً 
 .(ٙ)"دًما

ث:   أن المرأة من آل فرعون كانت تؤتً المرأةَ من "عن دمحم بن كعب المرظً: أنه ُحّدِ
تها أو تصّب لها بنً إسرابٌ ل حٌن َجهدهم العطش، فتمول: اسمٌنً من مابن! فتؽرؾ لها من جرا

! فتؤخذ  ًا من لربتها، فٌعود فً اإلناء دًما، حتى إن كانت لتمول لها: اجعلٌه فً فٌن ثم ُمجٌِّه فً ف
 .(2)"فً فٌها ماًء، فإذا مجته فً فٌها صار دًما، فمكثوا فً ذلن سبعةَ أٌام

 ، لوالن:«الدامَ »وفً  
أحدهما : أن ماء شربهم كان ٌصٌر دماً عبٌطاً ، فكان إذا ؼرؾ المبطً من الماء صار دماً وإذا 

 .(1)ؼرؾ اإلسرابٌلً كان ماء
 .(5)والثانً : أنه رعاؾ كان ٌصٌبهم ، لاله زٌد بن أسلم

لما أتى موسى فرعون بالرسالة، أبى أن ٌإمن وأن ٌرسل معه بنً  لال ابن عباس:" 
 -وهو الماء-إسرابٌل، فاستكبر لال: لن أرسل معن بنً إسرابٌل! فؤرسل هللا علٌهم الطوفان 

أمطر علٌهم السماء، حتى كادوا ٌهلكون، وامتنع منهم كل شًء، فمالوا: ٌا موسى، ادع لنا ربن 
هذا لنإمنّن لن ولنرسلن معن بنً إسرابٌل! فدعا هللا فكشؾ  بما عهد عندن، لبن كشفت عنّا

عنهم المطر، فؤنبت هللا لهم ُحروثهم، وأحٌا بذلن المطر كل شًء من ببلدهم، فمالوا: وهللا ما 
نحبا أنا لم نكن أمطرنا هذا المطر، ولمد كان خًٌرا لنا، فلن نرسل معن بنً إسرابٌل، ولن نإمن 

علٌهم الجراد، فؤكل عامة حروثهم، وأسرع الجراد فً فساِدها، فمالوا: ٌا لن ٌا موسى! فبعث هللا 
 موسى، ادع لنا ربن ٌكشؾ عنا الجراد، فإنا مإمنون لن، ومرسلون معن بنً إسرابٌل!

فكشؾ هللا عنهم الجراد. وكان الجراد لد أبمى لهم من حروثهم بمٌاة، فمالوا: لد بَمً لنا 
فما نحن بتاركً دٌننا، ولن نإمن لن، ولن نرسل معن بنً إسرابٌل! من حروثنا ما كان كافٌَِنا، 
فتتبع ما بمً من  ،الدبى، وهو الجراد الذي لٌست له أجنحة :«المّمل»فؤرسل هللا علٌهم المّمل و

حروثهم وشجرهم وكل نبات كان لهم، فكان المّمل أشّد علٌهم من الجراد، فلم ٌستطٌعوا للممل 

                                                             
 .ٖٙ/ٖٔ(:صٕٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .1ٗ٘ٔ/٘(:ص1125أخرجه ابن ابً حاتم) (ٕ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .5ٗ٘ٔ/٘(:ص111ٕأخرجه ابن ابً حاتم) (ٗ)
 .ٗٙ/ٖٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٗٙ/ٖٔ(:صٕ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٗٙ/ٖٔ(:صٕٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (1)
 .1ٙ/ٖٔ(:ص1ٕٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (5)



ٖٔ2 
 

وأتوا موسى، فمالوا: ٌا موسى، ادع لنا ربن ٌكشؾ عنا الممل، فإنه لم  حٌلةً، وجزعوا من ذلن.
ٌبك لنا شٌبًا، لد أكل ما بمً من حروثنا، ولبن كشفت عنا الممل لنإمنن لن، ولنرسلن معن بنً 
إسرابٌل! فكشؾ هللا عنهم الممل، فنكثوا، ولالوا: لن نإمن لن، ولن نرسل معن بنً إسرابٌل! 

لضفادع، فامتؤلت منها البٌوُت، فلم ٌبك لهم طعام وال شراب إال وفٌه فؤرسل هللا علٌهم ا
الضفادع، فلموا منها شٌبًا لم ٌلموه فٌما مضى، فمالوا: ٌا موسى ادع لنا ربّن لبن كشفت عنا 
جز لنإمنن لن ولنرسلن معن بنً إسرابٌل! لال: فكشؾ هللا عنهم، فلم ٌفعلوا، فؤنزل هللا:  الّرِ

ا كشفنا عن}  .(ٔ){"وكانوا عنها ؼافلٌن}، إلى:  {هم الرجز إلى أجل هم بالؽوه إذا هم ٌنكثونفلما
مؽلوًبا مؽلوال  -فرعون، حٌن آمنت السحرة :ٌعنً–فرجع عدّو هللا  لال دمحم بن إسحاق:"

ثم أبى إال اإللامة على الكفر، والتمادَي فً الشر، فتابع هللا علٌه باآلٌات، وأخذه بالسنٌن، فؤرسل 
 -علٌه الطوفان، ثم الجراد، ثم الممل، ثم الضفادع، ثم الدم، آٌات مفصبلت،، فؤرسل الطوفان 

ثوا، وال ٌعملوا شٌبًا، ٌحرُ  ففاض على وجه األرض، ثم ركد، ال ٌمدرون على أن -وهو الماء
حتى ُجِهدوا جوًعا; فلما بلؽهم ذلن، لالوا: ٌا موسى، ادع لنا ربن لبن كشفت عنا الرجز لنإمنن 
لن، ولنرسلن معن بنً إسرابٌل! فدعا موسى ربه، فكشفه عنهم، فلم ٌفُوا له بشًء مما لالوا، 

ان لٌؤكل مسامٌَر األبواب من فؤرسل هللا علٌهم الجراد، فؤكل الشجر، فٌما بلؽنً، حتى إْن ك
الحدٌد، حتى تمع دورهم ومساكنهم، فمالوا مثل ما لالوا، فدعا ربه فكشفه عنهم، فلم ٌفوا له 
بشًء مما لالوا. فؤرسل هللا علٌهم المّمل، فذكر لً أّن موسى أمر أن ٌمشً إلى كثٌب حتى 

بل حتى ؼلب على ٌضربه بعصاه. فمضى إلى كثٌٍب أهٌل عظٌم، فضربه بها، فانثَاَل  علٌهم لما
البٌوت واألطعمة، ومنعهم النوم والمرار. فلما جهدهم لالوا له مثل ما لالوا، فدعا ربه فكشفه 
عنهم، فلم ٌفوا له بشًء مما لالوا، فؤرسل هللا علٌهم الضفادع، فمؤلت البٌوت واألطعمة واآلنٌة، 

الضفادع لد ؼلبت علٌه. فلما جهدهم ذلن فبل ٌكشؾ أحٌد ثوبًا وال طعاًما وال إناء إال وجد فٌه 

لالوا له مثل ما لالوا، فدعا ربه فكشفه عنهم، فلم ٌفوا له بشًء مما لالوا. فؤرسل هللا علٌهم الدم، 
فصارت مٌاه آل فرعون دًما، ال ٌستمون من ببر وال نهر، وال ٌؽترفون من إناء، إال عاد دًما 

 .(ٕ)"عبًٌطا
ٌَاٍت ُمَفصا لوله تعالى:  هذه آٌات من آٌات هللا ال ٌمدر  ، أي:"[ٖٖٔبَلٍت{ ]األعراؾ : }آ

 .(ٖ)"علٌها ؼٌره، مفرلات بعضها عن بعض
 إن بعضها منفصل من بعض، وٌمال إنه كان بٌن اآلٌة واآلٌة ثمانٌة :أي لال أبو عبٌدة:" 

منصوب على الحال،  {آٌات}و، أٌام، وأرسلت علٌهم الضفادع تدخل فً ثٌابهم وفً طعامهم
 .(ٗ)"وهً العبلمات

معناه: عبلمات ودالالت على صّحة نبّوة موسى،  وحمٌمة ما دعاهم إلٌه   لال الطبري:" 
 .(٘)"، لد فصل بٌنها، فجعل بعضها ٌتلو بعًضا، وبعضها فً إثر بعض{مفصبلت}

 .(ٙ)"آٌة بعد آٌة، ٌتبع بعُضها بعًضا :أي {،آٌات مفصبلت}لال ابن إسحاق:  
فكانت آٌات مفصبلت بعضها فً إثر بعض، لٌكون هلل الحجة علٌهم،  لال ابن عباس:" 

 .(2)"فؤخذهم هللا بذنُوبهم، فؤؼرلهم فً الٌمّ 
، لال: ٌتبع بعضها بعًضا، لٌكون هلل علٌهم {ٌات مفصبلت"}عن ابن جرٌج لوله:  

السبت، وترفع عنهم شهًرا، الحجة، فٌنتمم منهم بعد ذلن. وكانت اآلٌة تمكث فٌهم من السبت إلى 
 .(ٔ)"[ ... اآلٌةٖٙٔ]األعراؾ:  {فانتممنا منهم فؤؼرلناهم فً الٌمّ }لال هللا عز وجل: 

                                                             
 .ٖٙ-ٕٙ/ٖٔ(:صٕٔٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .ٗٙ-ٖٙ/ٖٔ(:صٖٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .2ٖٓ/ٕمجاز المرآن: (ٗ)
 .1ٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٙ/ٖٔ(:صٖٔٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٙ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
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 .(ٕ)"، لال: معلومات{آٌات مفصبلت}"وروي عن مجاهد: 
مكث موسى فً آل فرعون بعد ما ؼلبت السحرة عشرٌن سنة "عن نوؾ الشامً لال: 

 .(ٖ)"والضفادع والدم فٌؤبوا، ٌعنً: أن ٌسلمواٌرٌهم اآلٌات الجراد، والممل 
ومع كل هذا ترفاع لوم فرعون،  ، أي:"[ٖٖٔ}فَاْستَْكَبُروا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"فاستكبروا عن اإلٌمان باهلل
فاستكبر هإالء الذٌن أرسل هللا علٌهم ما ذكر فً هذه اآلٌات من اآلٌات  لال الطبري:" 

والحجج، عن اإلٌمان باهلل وتصدٌك رسوله موسى ملسو هيلع هللا ىلص واتباعه على ما دعاهم إلٌه، وتعظموا 
 .(٘)"على هللا وعتَوا علٌه

فلما أتى موسى فرعون بالرسالة فاستكبروا لال: لن أرسل معن بنً  لال ابن عباس:" 
 .(ٙ)"إسرابٌل
وكانوا لوًما ٌعملون بما  ، أي:"[ٖٖٔ}َوَكانُوا لَْوًما ُمْجِرِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

ا وتمرًدا  .(2)"ٌنهى هللا عنه من المعاصً والفسك عتوًّ
ا  لال الطبري:"  ٌمول: كانوا لوًما ٌعملون بما ٌكرهه هللا من المعاصً والفسك عتوًّ
 .(1)"وتمّرًدا
 الفوابد:
 المعجزة التى تخرق كل لوانٌن الفلن والطبٌعة، ال تصنعها سوى لدرة الخالك وحده.أن  -ٔ
 التندٌد باإلجرام وهو إفساد النفس بالشرن والمعاصً. -ٕ
ٌَاٍت }تسع آٌات بٌنات  -علٌه السبلم-أعطى موسىأن هللا تعالى  -ٖ َنا ُموَسى تِْسَع آ ٌْ َولَمَْد آتَ

 ، وهً:[ٔٓٔ]اإلسراء:  {بٌَِّنَاتٍ 
 أوال: العصا:

وأعظم هذه اآلٌات وأكبرها العصا التً كانت تتحول إلى حٌّة عظٌمة عندما 
ٌَا ُموَسى  ُ  -ٌلمٌها على األرض )َوَما تِْلَن بٌَِِمٌنَِن  ؤ ًَ َعَصاَي أَتََوكا َها َوأَهُشُّ بَِها  لَاَل ِه ٌْ َعلَ

ًَ فٌَِها َمآِرُب أُْخَرى  ٌَا ُموَسى  -َعلَى َؼنَِمً َوِل ًَ َحٌاةٌ تَْسعَى  -لَاَل أَْلِمَها   -فَؤَْلمَاَها فَإِذَا ِه
 [ .ٕٔ-2ٔلَاَل ُخْذَها َواَل تََخْؾ َسنُِعٌُدَها ِسٌَرتََها اأْلُولَى( ]طه: 
رات من الحبال والعصً التً جاء بها وكان من شؤن هذه العصا أن ابتلعت عش

َل َمْن أَْلَمى  ا أَن ناكُوَن أَوا ًَ َوِإما ا أَن تُْلِم ٌَا ُموَسى إِما لَاَل  -فرعون لٌؽالبوا موسى، )لَالُوا 
ٌِْه ِمن ِسْحِرِهْم أَناَها تَْسعَى  فًِ نَْفِسِه ِخٌفَةً  فَؤَْوَجسَ  -بَْل أَْلمُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصٌُُّهْم ٌَُخٌاُل إِلَ

وَسى  َوأَْلِك َما فًِ ٌَِمٌنَِن تَْلمَْؾ َما َصنَعُوا إِناَما َصنَعُوا  -لُْلنَا اَل تََخْؾ إِناَن أَنَت اأْلَْعلَى  -مُّ
ٌُْث أَتَى( ]طه:  ٌُْد َساِحٍر َواَل ٌُْفِلُح السااِحُر َح  [ .5ٙ-َ٘ٙك

لموا أنا هذا لٌس من صنع البشر، وعندما عاٌن السحرة ما فعلته حٌاة موسى، ع
إنما هو من صنع هللا خالك البشر، فلم ٌتمالكوا أن خروا أمام الجموع ساجدٌن هلل رّبِ 

ًدا لَالُوا آَمناا بَِرّبِ َهاُروَن َوُموَسى( ]طه:  َحَرةُ سُجا ًَ السا  [ .2ٓالعالمٌن )فَؤُْلِم
 الٌد: -ثانٌا:

َواْضُمْم ٌََدَن إَِلى }ذكره هللا فً لوله: ومن اآلٌات التً أرسل بها موسى ما 
ٌِْر سُوٍء آٌَةً أُْخَرى ٌَْضاء ِمْن َؼ -[ ، كان ٌدخل ٌده فً جٌبه ٕٕ]طه:  {َجنَاِحَن تَْخُرْج َب

                                                                                                                                                                               
 .5ٙ/ٖٔ(:صٖٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .5ٙ/ٖٔ(:صٕٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٗ٘ٔ/٘(:ص111ٗأخرجه ابن ابً حاتم) (ٖ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .2ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .5ٗ٘ٔ/٘(:ص111ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .2ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
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ً من ؼٌر سوء، أي: من ؼٌر -درع لمٌصه ، ثم ٌنزعها، فإذا هً تتؤلأل كالممر بٌاضا
 برص، وال بهك.

 عراؾ، فمد ذكر هللا أنه أصابهم:وذكر هللا سبع آٌات فً سورة األ
 :بالسنٌن -ثالثا:

وهً ما أصابهم من الجدب والمحط، بسبب للة مٌاه النٌل، وانحباس المطر عن أرض 
 مصر.
 :نمص الثمرات -رابعا:

 ذلن أن األرض تمنع خٌرها، وما ٌخرج ٌصاب باآلفات والجوابح.
 :الطوفان -خامسا:

 الذي ٌتلؾ المزارع وٌهدم المدن والمرى. 
 :الجراد -سادسا:

 الذي ال ٌدع خضراء وال ٌابسة. 
 :المّمل -سابعا:

 وهً حشرة تإذي الناس فً أجسادهم.
 الضفادع التً نؽصت علٌهم عٌشتهم لكثرتها. -ثامنا:

 :الدم -تاسعا:
 الذي ٌصٌب طعامهم وشرابهم. 

موسى إلى فرعون، وإالّ فاآلٌات التً أجراها هذه اآلٌات التسع التً أرسل بها ف
هللا على ٌد موسى أكثر من ذلن، فمن ذلن ضرب موسى البحر بعصاه وانفبلله، ومن 
هذا ضربه الحجر فٌنفلك عن اثنتً عشرة عٌناً، وإنزال المن والسلوى على بنً 

 إسرابٌل فً صحراء سٌناء، وؼٌر ذلن من اآلٌات.
 

 المرآن
ا َولََع عَ  ْجَز }َولَم  ْجُز لَالُوا ٌَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َرب َن بَِما َعِهَد ِعْنَدَن لَئِْن َكَشْفَت َعن ا الّرِ ٌِْهُم الّرِ لَ

 [ٖٗٔ({ ]األعراف : ٖٗٔلَنُْإِمنَن  لََن َولَنُْرِسلَن  َمَعَن بَنًِ إِْسَرائٌَِل )
 التفسٌر:

الوا: ٌا موسى ادع لنا ربن بما أوحى ولما نزل العذاب على فرعون ولومه فزعوا إلى موسى ول
لنا بما جبت به،  به إلٌن ِمن َرْفع العذاب بالتوبة، لبن رفعت عنا العذاب الذي نحن فٌه لنصّدِ

 ونتبع ما دعوت إلٌه، ولنطلمنا معن بنً إسرابٌل، فبل نمنعهم من أن ٌذهبوا حٌث شاإوا.
ٌِْهُم لوله تعالى:  ا َولََع َعلَ ْجُز{ ]األعراؾ : }َولَما ولما نزل العذاب على  ، أي:"[ٖٗٔالّرِ

 .(ٔ)"فرعون ولومه
ْجُز{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً   ٌِْهُم الّرِ ا َولََع َعلَ  ، وجهان:[ٖٗٔ}َولَما

 .(ٗ)، وابن زٌد(ٖ)، ولتادة(ٕ)أحدهما : أنه العذاب ، لاله الحسن ، ومجاهد
، (٘)من المبط سبعون ألؾ إنسان ، لاله سعٌد بن جبٌروالثانً : هو الطاعون أصابهم فمات به 

 .(ٙ)وهو مروي عن ابن عباس فً رواٌة سعٌد بن جبٌر عنه
 .(2)"الطاعون رجز عذاب عذب به لوم لبلكم"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وروي عن  

                                                             
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٔ/ٖٔ(:صٖ٘ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .2ٔ/ٖٔ(:ص2ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .2ٕ-2ٔ/ٖٔ(:ص5ٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .2ٔ-2ٓ/ٖٔ(:صٖٖٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٓ٘٘ٔ/٘(:ص1111، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ/ٖٔ(:صٖٗٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٓ٘٘ٔ/٘(:ص1112أخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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بعد ما جاء لوم فرعوَن  وأمر موسى لومه من بنً إسرابٌل وذلن لال سعٌد بن جبٌر:" 
 ،باآلٌات الخمس: الطوفان وما ذكر هللا فً هذه اآلٌة، فلم ٌإمنوا ولم ٌرسلوا معه بنً إسرابٌل

فمال: لٌذبح كل رجل منكم كبًشا، ثم لٌخضب كفّه فً دمه، ثم لٌضرب به على بابه! فمالت المبط 
ا، فنسلم لم تعالُجون هذا الدَم على أبوابكم؟ فمالوا: إن هللا ٌرسل علٌكم عذابً  :لبنً إسرابٌل

وتهلكون. فمالت المبط: فما ٌعرفكم هللا إال بهذه العبلمات؟ فمالوا: هكذا أمرنا به نبٌّنا! فؤصبحوا 
ادع لنا }ولد طُِعَن من لوم فرعون سبعون ألفًا، فؤمسوا وهم ال ٌتَدافنون. فمال فرعون عند ذلن: 

لن ولنرسلن معن بنً لنإمنن }، وهو الطاعون، {ربن بما عهد عندن لبن كشفَت عنا الرجز
، فدعا ربه، فكشفه عنهم، فكان أوفاهم كلّهم فرعون، فمال لموسى: اذهب ببنً إسرابٌل {إسرابٌل

 .(ٕ). وروي عن ابن عباس نحو ذلن(ٔ)"حٌث شبت
 ، أي:"[ٖٗٔ}لَالُوا ٌَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َرباَن بَِما َعِهَد ِعْنَدَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"فزعوا إلى موسى ولالوا: ٌا موسى ادع لنا ربن بما أوحى به إلٌن ِمن َرْفع العذاب بالتوبة
 .(ٗ)"ٌمول: بما أوصان وأمرن به لال الطبري:" 
، ثبلثة [ٖٗٔ}لَالُوا ٌَا ُموَسى اْدعُ لَنَا َرباَن بَِما َعِهَد ِعْنَدَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  

 ألوال:
 .(٘)تمدم إلٌن به أن تدعوه به فٌجٌبن كما أجابن فً آٌاتنأحدها : بما 

 .(ٙ)والثانً : ما هدان به أن تفعله فً لومن ، لاله السدي
 .(2)والثالث : أن ذلن منهم على معنى المسم كؤنهم ألسموا علٌه بما عهد عنده أن ٌدعو لهم

ْجَز{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لبن رفعت عنا العذاب  ، أي:"[ٖٗٔ}لَبِْن َكَشْفَت َعناا الّرِ
 .(1)"الذي نحن فٌه

 .(5)"فٌه  لبن رفعت عنا العذاب الذي نحن لال الطبري:" 

لنا بما جبت به، ونتبع ما  ، أي:"[ٖٗٔ}لَنُْإِمنَنا لََن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  لنصّدِ
 .(ٓٔ)"دعوت إلٌه

ّن به لن لال الطبري:"   .(ٔٔ)"ٌمول: لنصدلن بما جبت به ودعوت إلٌه ولنمرا
ولنطلمنا معن بنً  ، أي:"[ٖٗٔ}َولَنُْرِسلَنا َمعََن بَنًِ إِْسَراِبٌَل{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"إسرابٌل، فبل نمنعهم من أن ٌذهبوا حٌث شاإوا
 .(ٖٔ)"ٌمول: ولنخلٌِّن معن بنً إسرابٌل فبل نمنعهم أن ٌذهبوا حٌث شاإوا لال الطبري:" 
 الفوابد:
ضعؾ اإلنسان ٌظهر عند نزول الببلء به حٌث ٌفزع إلى هللا تعالى ٌدعوه وٌضرع إلٌه  -ٔ

وعند رفعه حٌث ٌنسى ما نزل به وٌعود إلى عاداته وما كان علٌه من الشرن 
فؤنه ٌخرج من دابرة الضعؾ حٌث ٌصبر عند والمعاصً إال من آمن وعمل صالحا 

 الببلء وٌشكر عند النعماء.

                                                             
 .2ٔ-2ٓ/ٖٔ(:صٖٖٓ٘ٔأخرجه الطبري الطبري) (ٔ)
 .ٓ٘٘ٔ/٘(:ص115ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .2ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕانظر: النكت والعٌون: (2)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .2ٖ-2ٕ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .2ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔٔ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
 .2ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖٔ)
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، ولد ثبت فً مشروعٌة التوسل إلى هللا بدعاء المإمن ألخٌه المإمنومن الفوابد:  -ٕ
توسبلت لوم موسى بدعاء موسى علٌه الصبلة والسبلم ألن ٌرفع هللا عنهم المرآن 
 كما فً اآلٌة الكرٌمة. الرجز

 
 المرآن
ْجَز إِلَى أََجٍل هُْم بَاِلغُوهُ إِذَا هُْم ٌَْنكُثُوَن )}فَلَم    [ٖ٘ٔ({ ]األعراف : ٖ٘ٔا َكَشْفنَا َعْنُهُم الّرِ

 التفسٌر:
فلما رفع هللا عنهم العذاب الذى أنزله بهم إلى أجٍل هم بالؽوه ال محالة فٌعذبون فٌه، ال ٌنفعهم ما 

حلوله، إذا هم ٌنمضون عهودهم التً عاهدوا علٌها تمدام لهم من اإلمهال وَكْشِؾ العذاب إلى 
 ربهم وموسى، وٌمٌمون على كفرهم وضبللهم.

ْجَز إَِلى أََجٍل هُْم َباِلؽُوهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ا َكَشْفَنا َعْنُهُم الّرِ فلما  ، أي:"[ٖ٘ٔ}فَلَما
 .(ٔ)"فٌعذبون فٌه رفع هللا عنهم العذاب الذى أنزله بهم إلى أجٍل هم بالؽوه ال محالة

ٌمول تعالى ذكره: فدعا موسى ربه فؤجابه، فلما رفع هللا عنهم العذاب  لال الطبري:" 
، لٌستوفوا عذاَب أٌامهم التً جعلَها هللا لهم من الحٌاة أجبل {إلى أجل هم بالؽوه، }الذي أنزله بهم

 .(ٕ)"إلى ولت هبلكهم 
 .(ٖ)"لال: الؽرق {،إلى أجل هم بالؽوه"}عن ابن عباس فً لوله:  
 .(ٗ)"عدد مسمى معهم من أٌامهم {،إلى أجل هم بالؽوه:"}عن مجاهد 
إذا هم ٌنمضون عهودهم التً  ، أي:"[ٖ٘ٔ}إِذَا هُْم ٌَْنكُثُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"عاهدوا علٌها ربهم وموسى، وٌمٌمون على كفرهم وضبللهم
 .(ٙ)"ما أعطوا من العهود لال السدي:" 

ٌمول: إذا هم ٌنمضون عهوَدهم التً عاهدوا رباهم وموسى، وٌمٌمون على  لال الطبري:" 
 .(2)"كفرهم وضبللهم

 الفوابد:
ومعناه: الفارج والمجلً. ٌكشؾ  ،كاشؾ الكربجالب الخٌر، وأن هللا تعالى وحده هو  -ٔ

 .(1)الكرب وٌجلً الملب، وٌفرج الهم وٌزٌح الضر والؽم
""كاومن أسماءه المضافة:  ّرِ دلٌله: لوله تعالى: }فََكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ، شؾ الضُّ

 .(5)من ذكره: ذكره ابن الوزٌر، والشرباصً[، 1ٗاالنبٌاء: ]ُضر{ 
ها من ضمن ولمد ذ هب جمع من أهل العلم إلى اعتبار األسماء المضافة وعّدِ

مثل: أرحم  األسماء الحسنى، لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "وكذلن أسماإه المضافة
ٌن، وأحسن الخالمٌن، وجامع  الراحمٌن، وخٌر الؽافرٌن، ورب العالمٌن، ومالن ٌوم الّدِ
ا ثبت فً الكتاب والسناة، وثبت  النااس لٌوم ال رٌب فٌه، ومملِّب الملوب، وؼٌر ذلن مما

 . (ٓٔ)فً الدُّعاء بها بإجماع المسلمٌن"

                                                             
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .2ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٓ٘٘ٔ/٘(:ص115ٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص115ٕأخرجه ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص115ٖأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 .2ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .ٕٕٓ/ٔانظر: المنهاج فً شعب اإلٌمان: (1)
 .ٕٗٓ:الحسنى هللا أسماء فً والجماعة السنة أهل معتمدانظر:  (5)
 .1٘ٗ/ ٕٕ وى الفتا مجموع(ٓٔ)
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هم لهذه األسماء ما بٌن مملٍ  ومكثٍر، فبعض تلن األسماء التً  والعلماء فً عّدِ
عدُّوها، إضافتها واضحة فً النُّصوص، والبعض منها ال تدلُّ النُّصوص صراحة على 
إضافتها، ولد سردت فً هذا المطلب جمٌع ما ولفت علٌه من ذلن، دون تمٌٌنر بٌن 

، ولعل نظرة فً دلٌل كّلِ اسٍم توضح مدى صّحة إضافته أو عد م ماٌصحُّ وماال ٌصحا
 .(ٔ)صّحِة ذلن، وإلٌن تلن األسماء

شكر ، والحث على شكر النعمة، واإللرار للمنعم والمٌام بحمه سبحانه فٌهاومن الفوابد:  -ٕ
من شكر و، المنعم واجب شرًعا، وهو اعتراؾ بنعمه على جهه الخضوع واإلذعان

 .(ٕ)وصرؾ كل نعمه فً طاعته، النعمة نسبتها للمنعم
 

 المرآن
({ ]األعراف : ِٖٙٔمْنُهْم فَؤَْغَرْلنَاهُْم فًِ اْلٌَّمِ بِؤَن ُهْم َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َوكَانُوا َعْنَها َغافِِلٌَن ) }فَاْنتَمَْمنَا
ٖٔٙ] 

 التفسٌر:
فانتممنا منهم حٌن جاء األجل المحدد إلهبلكهم، وذلن بإحبلل نممتنا علٌهم، وهً إؼرالهم فً 

ظهرت على ٌد موسى، وكانوا عن هذه المعجزات  البحر; بسبب تكذٌبهم بالمعجزات التً
 ؼافلٌن، وتلن الؽفلة هً سبب التكذٌب.

{ ]األعراؾ :  }فَاْنتَمَْمنَا ِمْنُهمْ لوله تعالى:  انتممنا منهم ف ، أي:"[ٖٙٔفَؤَْؼَرْلنَاهُْم فًِ اْلٌَّمِ
 .(ٖ)"باإِلؼراق فً البحر

انتصرنا منهم بإحبلل نممتنا بهم،  ،مول تعالى ذكره: فلما نكثوا عهودهمٌ لال الطبري:" 
 :(ٗ)، وهو البحر، كما لال ذو الرمة{فؤؼرلناهم فً الٌمّ } وذلن عذابه

ٌٍْل َكؤَناُهَما  ومُ                    َداِوٌاةٌ َوُدَجى لَ  ٌَمٌّ تََراَطُن فًِ َحافَاتِِه الرُّ
 : (٘)وكما لال الراجز

 .(ٙ)"َكبَاِذحِ اْلٌَّمِ َسمَاهُ اْلٌَمُّ 
 .(2)"فؤخذهم هللا بذنوبهم فؤؼرلهم هللا فً الٌم لال ابن عباس:" 
ٌخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا ، مع ابتبلبه إٌاهم باآلٌات المتواترة  لال ابن كثٌر:" 

واحدة بعد واحدة ، أنه انتمم منهم بإؼراله إٌاهم فً الٌم ، وهو البحر الذي فرله لموسى ، 

                                                             
 .11ٔ:الحسنى هللا أسماء فً والجماعة السنة أهل معتمدانظر:  (ٔ)
 .ٖٓ:األثر أهل عمابد فً واألثر العٌنانظر:  (ٕ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٖ)
ٌْنَ : لبله ٌمول مخوفة، فبلة صفه فً منها البٌت وهذا باذخة، لصٌدة من ،2ٙ٘: دٌوانه(ٗ) َجا بَ َجا الرا  من والرا

 َمْكعُومُ  بِالَخْوؾِ  َخابِطَُها ٌَْهَماءَ ...  َواِصٌَةٍ  َجْنبٍ 
ٌْلِ  ِللِجنِّ  ٌحِ  ٌَْومَ  تََجاَوبَ  َكَما...  َزَجلٌ  َحاَفاتَِها فًِ بِاللا ٌْشُومُ  الّرِ  َع
، َهناا َوِمنْ  َوَهناا َهناا، ٌَْمانِ  الشاَمابِلِ  ذَاتَ ...  بَِها لَُهنا ٌْنُومُ  َواألَ  َه
ٌاةٌ  ٌْل َوُدَجً َدّوِ  ............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .لَ

ً  ٌوصً بعضها كؤن أخري، مخوفة بفبلة تتصل فبلة ،(( الواصٌة)) و. الناحٌة(( الرجا))  و.باألهوال بعضا
 الفم، مشدود(( مكعوم)) و. فٌها ٌهتدي المرء الٌكاد مبهمة ،(( ٌهماء. ))ٌهتدي الٌكاد فٌها الساري(( خابطها))

 هبت إذا خشخشة له نبت(( العٌشوم)) و. وعزٌفها صوتها ،(( الجن زجل)) و. الرعب من ٌنطك أن الٌطٌك
 و. وشمال ٌمٌن من األصوات هذه تؤتٌه ٌمول. تفهمه وال تسمعه صوت وهو الهٌنمة ،(( الهٌنوم)) و. الرٌح علٌه

 .فاخر شعر وهذا. أطرافها لبعد الصوت، دوي فٌها ٌسمع التً الفبلة الداوٌة، و،(( الدوٌة))
 عمرو بن مسعود فٌها ذكر أرجوزة من ،2ٕٕ: ٔ عبٌدة ألبً المرآن ومجاز ،ٖٙ: دٌوانهالبٌت للعجاج،  (٘)

 اجتمعت حٌن عٌبلن ولٌس وخزٌمة، تمٌما ٌذكر فمال. العجاج رهط تمٌم من ولومه أصابه وما األزدي، العتكً
 ِؼَطمُّ  بَحُرهُ  عَُبابٍ  بِِذي...  الَجمُّ  اْستََجما  حٌن َوأَْصَحروا: وجٌوشهم كتاببهم
 .أُْسطُمُّ  َولَه نََواحٌ  لَهُ ...  الٌَمُّ  َسمَاهُ  الٌِمِّ  َكبَاِذخِ 

 .2٘-2ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص115ٗأخرجه ابن أبً حاتم) (2)
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فجاوزه وبنو إسرابٌل معه ، ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم ، فلما استكملوا فٌه ارتطم 
 .(ٔ)"آخرهم ، وذلن بسبب تكذٌبهم بآٌات هللا وتؽافلهم عنها علٌهم ، فؽرلوا عن

بسبب  ، أي:"[َٖٙٔوَكانُوا َعْنَها َؼافِِلٌَن{ ]األعراؾ :  }ِبؤَناُهْم َكذابُوا ِبآٌَاتِنَالوله تعالى: 
 .(ٕ)"تكذٌبهم بآٌات هللا وإِعراضهم عنها وعدم مباالتهم بها

وكانوا ، ٌمول: فعلنا ذلن بهم بتكذٌبهم بحججنا وأعبلمنا التً أرٌناهموها لال الطبري:" 
 .(ٖ)"عن النممة التً أحللناها بهم، ؼافلٌن لبل حلولها بهم أنّها بهم حالاةٌ 

 الفوابد:
سبب العذاب فً الدنٌا واآلخرة التكذٌب بآٌات هللا بعدم اإلٌمان والعمل بها، والؽفلة عنها  -ٔ

 ٌفكر فٌها وفً ما نزلت ألجله.حٌث ال ٌتدبر وال 
الذي ٌبالػ فً العموبة لمن شاء كموله أي: "المنتمم: ثبات اسم من أسماءه تعالى، وهو: إ -ٕ

واالنتمام: افتعال  [.٘٘:]الزخرؾ {تعالى: )فَلَما آَسفُْوَنا اْنتَمَْمَنا ِمنِهم فَؤْؼَرْلنَاهُم أْجَمعٌنَ 
 .(ٗ)"من نمم ٌنمم إذا بلؽت به الكراهة حد السخط

، وأنه ٌنتمم من المجرمٌن; كما ٌلٌك به «ذو انتمام»ٌوصؾ هللا عز وجل بؤنه ف
 .سبحانه

فكشؾ "حدٌث عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه، ولوله عن لرٌش: ورد فً 
عنهم، فعادوا، فانتمم هللا منهم ٌوم بدر; فذلن لوله تعالى: فارتمب ٌوم تؤتً السماء بدخان 

 .(٘)"ذكره إنا منتممونمبٌن إلى لوله جل 
فمال للنار: أنت عذابً، أنتمم بن "حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه مرفوعا: 

 .(ٙ)"ممن شبت، ولال للجنة: أنت رحمتً، أرحم بن من شبت
لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: وال فً أسمابه الثابتة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص اسم المنتمم، 

[ ٕٕ]السجدة: {إِناا ِمَن اْلُمْجِرِمٌَن ُمنتَِمُمونَ  }مرآن ممٌدا كموله: وإنما جاء المنتمم فً ال
 .(2)"[2ٗ]إبراهٌم: {إِنا هللاَ َعِزٌٌز ذُو اْنتِمَامٍ  }وجاء معناه مضافا إلى هللا فً لوله: 

 
 المرآن

ْت َكِلَمُت }َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم ال ِذٌَن َكانُوا ٌُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض  َوَمغَاِربََها ال تًِ بَاَرْكنَا فٌَِها َوتَم 
ْرنَا َما َكاَن ٌَْصنَُع فِْرَعْوُن َولَْوُمهُ َوَما َكانُو ا َربَِّن اْلُحْسَنى َعلَى بَنًِ إِْسَرائٌَِل بَِما َصبَُروا َوَدم 

 [7ٖٔ({ ]األعراف : 7ٌَْٖٔعِرشُوَن )
 التفسٌر:

كانوا ٌُستَذَلُّون للخدمة، مشارق األرض ومؽاربها )وهً ببلد  وأورثنا بنً إسرابٌل الذٌن
 -أٌها الرسول-التً باركنا فٌها، بإخراج الزروع والثمار واألنهار، وتمت كلمة ربن « ( الشام»

الحسنى على بنً إسرابٌل بالتمكٌن لهم فً األرض; بسبب صبرهم على أذى فرعون ولومه، 
رنا ما كان ٌصنع فرعون ولوم ه من العمارات والمزارع، وما كانوا ٌبنون من األبنٌة ودما

 والمصور وؼٌر ذلن.

                                                             
 .ٙٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٕ)
 .2٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .5ٓشؤن الدعاء: (ٗ)
 .(1ٕٕٗ) البخاري رواه(٘)
: الترمذي ولال. عنه هللا رضً هرٌرة أبً حدٌث من(. 51ٔ٘( )ٓ٘ٗ/ ٕ) وأحمد ،(ٕٔٙ٘) الترمذي رواه(ٙ)

 رواه حٌث الصحٌحٌن فً والحدٌث((. الترمذي سنن صحٌح)) فً األلبانً ووافمه. صحٌح حسن حدٌث هذا
 .((.أنتمم)) من بدال(( أعذب)) بلفظ( 1ٕٗٙ) ومسلم ،(1٘ٓٗ) البخاري

 .5٘/ 2ٔ :الفتاوى موعمج(2)
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}َوأَْوَرثْنَا اْلمَْوَم الاِذٌَن َكانُوا ٌُْستَْضعَفُوَن َمَشاِرَق اأْلَْرِض َوَمؽَاِربََها{ ]األعراؾ لوله تعالى: 
األرض  وأورثنا بنً إسرابٌل الذٌن كانوا ٌُستَذَلُّون للخدمة، مشارق ، أي:"[2ٖٔ: 

 .(ٔ)"ومؽاربها
 .(ٕ)"ٌمول: مشارق الشام ومؽاربها لال الحسن:" 
وأورثنا الموم الذٌن كان فرعون ولومه ٌستضعفونهم، فٌذبحون  لال الطبري:ٌمول:" 

مشارق األرض  ،أبناءهم، وٌستحٌون نساءهم، وٌستخدمونهم تسخًٌرا واستعباًدا من بنً إسرابٌل
 .(ٖ)..{"ومؽاربها} ،الشؤم، وذلن ما ٌلً الشرق منها

التً باركنا فٌها، بإخراج  ، أي:"[2ٖٔ}الاتًِ بَاَرْكَنا فٌَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٗ)"الزروع والثمار واألنهار

 .(٘)"ٌمول: التً جعلنا فٌها الخٌر ثابتًا دابًما ألهلها لال الطبري:" 
األرض ومؽاربها التً باركنا وأورثنا الموم الذٌن كانوا ٌستضعفون مشارق }عن لتادة:" 

 .(ٙ)"الشامهً أرض  {،فٌها
ْت َكِلَمُت َربَِّن اْلُحْسَنى َعلَى بَنًِ إِْسَراِبٌَل{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   ، أي:"[2ٖٔ}َوتَما

 .(2)"الحسنى على بنً إسرابٌل بالتمكٌن لهم فً األرض -أٌها الرسول-وتمت كلمة ربن 
ٌمول: َوفًَ وعُد هللا الذي وعد بنً إسرابٌل بتمامه، على ما وعدهم، من  لال الطبري:" 

، لوله جل ثناإه: «كلمته الحسنى»و، تمكٌنهم فً األرض، ونصره إٌاهم على عدّوهم فرعون 
ةً َونَْجعَلَُهُم } َن لَُهمْ َونُِرٌُد أَْن نَُمنا َعلَى الاِذٌَن اْستُْضِعفُوا فًِ األْرِض َونَْجعََلُهْم أَبِما فًِ  اْلَواِرثٌَِن َونَُمّكِ

 .(1)"[ٙ-٘]المصص:  {األْرِض َونُِرَي فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدهَُما ِمْنُهْم َما َكانُوا ٌَْحذَُرونَ 
ظهَر لوم موسى على  {، لال:وتمت كلمة ربن الحسنى على بنً إسرابٌل عن مجاهد:"} 

ثهم منها«تمكٌن هللا لهم فً األرض»فرعون، و  .(5)"، وما ورا

لو أن الناس إذا ابتلوا من لبل سلطانهم بشًء دعوا هللا أوشن هللا أن ٌرفع  لال الحسن:" 
وتمت كلمت }عنهم، ولكنهم فزعوا إلى السٌؾ فوكلوا إلٌه وهللا ما جاءوا بٌوم خٌر لط، ثم لرأ: 

نى على بنً إسرابٌل بما صبروا ودمرنا ما كان ٌصنع فرعون ولومه وما كانوا ربن الحس
 .(ٓٔ)"{ٌعرشون

كانت بنو إسرابٌل بالربع من آل فرعون وولٌهم "عن موسى بن علً، عن أبٌه لال: 
فرعون أربعمابة وأربعون سنة فؤضعؾ هللا ذلن لبنً إسرابٌل فوالهم ثمان مابة عام وثمانٌن 

ان الرجل لٌعمر ألؾ سنة فً المرون األولى وما ٌحتلم حتى ٌبلػ عشرٌن عاما، لال: وإن ك
 .(ٔٔ)"ومابة سنة
بسبب صبرهم على أذى فرعون  ، أي:"[2ٖٔ}بَِما َصبَُروا{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕٔ)"ولومه
ْرنَا َما َكاَن ٌَْصنَُع فِْرَعْوُن َولَْوُمهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  رنا ما  ، أي:"[2ٖٔ}َوَدما ودما

 .(ٔ)"كان ٌصنع فرعون ولومه من العمارات والمزارع

                                                             
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص115٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .2ٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .2ٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص115ٙ، و ابن أبً حاتم)22/ٖٔ(:صٙٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .21/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص1151، وابن أبً حاتم)21/ٖٔ(:ص1ٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .ٔ٘٘ٔ/٘(:ص1152أخرجه ابن أبً حاتم) (ٓٔ)
 .ٕ٘٘ٔ/٘(:ص1155أخرجه ابن أبً حاتم) (ٔٔ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٕٔ)
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ٌمول: وأهلكنا ما كان فرعون ولومه ٌصنعونه من الِعمارات لال الطبري:"
 .(ٕ)"والمزارع
 وخربنا ما كان فرعون ولومه ٌصنعونه من العمارات أي: لال ابن كثٌر:" 

 .(ٖ)"والمزارع
وما كانوا ٌبنون من األبنٌة  ، أي:"[2ٌَْٖٔعِرشُوَن{ ]األعراؾ : }َوَما َكانُوا لوله تعالى: 

 .(ٗ)"والمصور وؼٌر ذلن
ٌمول: وما كانوا ٌبنون من األبنٌة والمصور، وأخرجناهم من ذلن كله،  لال الطبري:"

بنا جمٌع ذلن  .(٘)"وخرا
 .(ٙ)"ٌبنون البٌوت والمساكن ما بلؽت، وكان عنبهم ؼٌر معروش لال مجاهد:" 
 .(2)ٌبنون"ل: ومٌ {،ٌعرشون"}عن ابن عباس لوله:  
سوى عاصم بن أبً النجود،  ،، بكسر الراء«ٌَْعِرُشونَ »عامة لرأة الحجاز والعراق:  

 .(1)وهما لؽتان مشهورتان فً العرب، فإنه لرأه بضّمها
 الفوابد:
فسبحانه مظاهر لدرة هللا، وصادق وعده، وعظٌم منته على خلمه، وحسن تدبٌره فٌهم  -ٔ

 من إله علٌم حكٌم رإوؾ رحٌم.
 .حجة ودلٌل على صبلح أهلهالٌس فٌه شرؾ البماع ومن الفوابد: أن  -ٕ

ًّ ألبً الدرداء، لما دعاه إلى األرض الممدسة ورؼبه  ولد لال سلمان الفارس
 .(5)فٌها: "إن األرض ال تمدس أحداً"

الحرمٌن واألرض وكذلن األرض ال تإثر فً اإلضبلل والشماوة، ولد سكن 
الممداسة من هو أضّل خلك هللا وأكفرهم وأشّدهم عداوة هلل بل سكن األرض الممدسة من 

لتل األنبٌاء وَعبَد العجل، وفعل ما لص هللا عن  بنً إسرابٌل، ولم تزل ممدسة مع ذلن 
تبعث فٌها األنبٌاء وتسكنها، ومصر دار الفراعنة والجبارٌن لد فتحت زمن عمر، 

وسكنها الصحابة والتابعون، وجملة من أكابر العلماء كاللٌث بن  ٌها المساجدوبنٌت ف
سعد ودمحم بن إدرٌس، وأكابر أصحابه، وأشهب صاحب مالن، وخلك ال ٌحصٌهم إالا هللا 
من أهل العلم والدٌن، ولم ٌمل أحد منهم: هذه دار فرعون الذي لتل بنً إسرابٌل وكذاب 

بعه لومه على ذلن، وما من حرم للمسلمٌن، وال بلدة من الرسل وادعى الربوبٌة، واتا 
ببلدهم، ومساكن األنبٌاء، إالا ولد ولع فٌها من الكفر والفسوق والمتال ما هو معروؾ 

 مشهور.
إنما ٌمدس المرء علمه وعمله فالمحل الفاضل لد ٌجتمع فٌه المسلم والكافر وأهل الحك ف 

 .وأهل الباطل
 

 المرآن
بِبَنًِ إِْسَرائٌَِل اْلبَْحَر فَؤَتَْوا َعلَى لَْوٍم ٌَْعكُفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم لَالُوا ٌَا ُموَسى اْجعَْل لَنَا }َوَجاَوْزنَا 

 [1ٖٔ({ ]األعراف : 1ٖٔإِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ لَاَل إِن كُْم لَْوٌم تَْجَهلُوَن )

                                                                                                                                                                               
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٔ)
 .21/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٙٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .21/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕ٘٘ٔ/٘(:ص15ٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٙ)
 ".تبتنون . ولفظه:"ٕ٘٘ٔ/٘(:ص15ٓٓ، وابن أبً حاتم)21/ٖٔ(:صٓ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .25/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (1)
 .( ٕ٘ٓ/  ٔ) الحلٌة فً نعٌم أبو طرٌمه ومن ،( 2ٙ5/  ٕ) الموطؤ فً مالن أخرجه(5)
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 التفسٌر:
وا على لوم ٌمٌمون وٌواظبون على عبادة أصنام لهم، لال بنو  ولطعنا ببنً إسرابٌل البحر، فمرُّ

إسرابٌل: اجعل لنا ٌا موسى صنًما نعبده ونتخذه إلًها، كما لهإالء الموم أصنام ٌعبدونها، لال 
موسى لهم: إنكم أٌها الموم تجهلون عظمة هللا، وال تعلمون أن العبادة ال تنبؽً إال هلل الواحد 

 المهار.
ولطعنا ببنً  ، أي:"[1ٖٔ}َوَجاَوْزنَا بَِبنًِ إِْسَرابٌَِل اْلبَْحَر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"إسرابٌل البحر
وا  ، أي:"[1ٖٔ}فَؤَتَْوا َعلَى لَْوٍم ٌَْعُكفُوَن َعلَى أَْصَناٍم لَُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  فمرُّ

 .(ٕ)"على لوم ٌمٌمون وٌواظبون على عبادة أصنام لهم
وا على لوم ٌعكفون على أصنام لهم لطبري:"لال ا  ٌمول: ٌمومون على ُمثُل لهم ، إذ مرُّ

 .(ٖ)"ٌعبدونها من دون هللا
أي : فمروا } َعلَى لَْوٍم ٌَْعكُفُوَن َعلَى أَْصنَاٍم لَُهْم { لال بعض المفسرٌن :  لال ابن كثٌر:" 

 .(ٗ)"كانوا من الكنعانٌٌن. ولٌل : كانوا من لخم
، لال: تماثٌل بمر. فلما كان عجل السامرّي شبِّه لهم {على أصنام لهم}جرٌج: "لال ابن  

لالوا ٌا موسى اجعل لنا إلًها كما لهم آلهة لال }أنه من تلن البمر، فذلن كان أّول شؤن العجل: 
 .(٘){"إنكم لوم تجهلون

 .(ٙ)"لال: على لخم ،{فؤتوا على لوم ٌعكفون على أصنام لهم"}عن لتادة: 
لال  ، أي:"[1ٖٔ}لَالُوا ٌَا ُموَسى اْجَعْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم آِلَهةٌ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(2)"بنو إسرابٌل: اجعل لنا ٌا موسى صنًما نعبده ونتخذه إلًها، كما لهإالء الموم أصنام ٌعبدونها
ٌمول: مثاال نعبده وصنما نتخذُه إلًها، كما لهإالء الموم أصناٌم  لال الطبري:" 

 .(1)"ٌعبدونها
لال موسى لهم: إنكم أٌها  ، أي:"[1ٖٔ}لَاَل ِإناكُْم لَْوٌم تَْجَهلُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(5)"الموم تجهلون عظمة هللا، وال تعلمون أن العبادة ال تنبؽً إال هلل الواحد المهار
لال موسى صلوات هللا علٌه: إنكم أٌها الموم لوم تجهلون عظمة هللا  ال الطبري:"ل 

وواجَب حمه علٌكم، وال تعلمون أنه ال تجوز العبادة لشًء سوى هللا الذي له ملن السموات 
 .(ٓٔ)"واألرض
فمررنا خرجنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لبل حنٌن، "عن الزهري: أن أبا والد اللٌثً لال:  

بِسْدرة،  للت: ٌا نبً هللا، اجعل لنا هذه ذاُت أنواط كما للكفار ذاُت أنواط! وكان الكفار ٌنوطون 
فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: هللا أكبر! هذا كما لالت بنو إسرابٌل لموسى:  ،سبلحهم بسدرة ٌعكفون حولها

 .(ٔٔ)"من لبلكم"اجعل لنا إلًها كما لهم آلهة"، إنكم ستركبون سنن الذٌن 
 الفوابد:
 .طلب بنً إسرابٌل من موسى علٌه السبلم أن ٌجعل لهم إلها ٌعبدونه دال على جهل -ٔ

                                                             
 .1ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .1ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٓ/ٖٔ(:صٖ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٔ/ٖٔ(:صٗ٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .1ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(5)
 .1ٓ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .1ٔ/ٖٔ(:ص٘٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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وهو ال ٌدري، كما لال رسول هللا صلى للشخص المإمن الشرن لد ٌمع ومن الفوابد: أن  -ٕ
 بخبلؾ لول الجاهل: هذا بٌٌَِّن نعرفه. ،(ٔ)هللا علٌه وسلم "الشرن أخفى من دبٌب النمل" 

 نعرفه.
عن أبً والد اللٌثً لال: " خرجنا مع رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم ولد روي 

إلى حنٌن، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركٌن سدرة ٌعكفون عندها وٌنوطون بها 
ت أنواط أسلحتهم، ٌمال: لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فملنا: ٌا رسول هللا، اجعل لنا ذا

كما لهم ذات أنواط، فمال رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم: هللا أكبر إنها السنن للتم، 
ً َكَما لَُهْم آِلَهةٌ لَاَل إِناكُْم  والذي نفسً بٌده كما لالت بنو إسرابٌل لموسى: }اْجَعْل لَنَا إِلَها

 .(ٕ)لَْوٌم تَْجَهلُوَن{ لتركبن سنن من كان لبلكم "
 

 
 المرآن

 [1ٖٔ({ ]األعراف : 1ٖٔ}إِن  َهُإاَلِء ُمتَب ٌر َما هُْم فٌِِه َوبَاِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )
 التفسٌر:

ر وباطل ما كانوا  إن هإالء الممٌمٌن على هذه األصنام ُمْهلَن ما هم فٌه من الشرن، ومدما
 نزل بهم. ٌعملون من عبادتهم لتلن األصنام، التً ال تدفع عنهم عذاب هللا إذا

إن هإالء الممٌمٌن  ، أي:"[5ٖٔ}إِنا َهُإاَلِء ُمتَباٌر َما هُْم فٌِِه{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"على هذه األصنام ُمْهلَن ما هم فٌه من الشرن

 .(ٗ)"أي : هالن لال ابن كثٌر:" 
 .(٘)"ٌمول: مهلن ما هم فٌه لال السدي:" 

 .(ٙ)"، ٌمول: ُخْسران{متبر ما هم فٌهإن هإالء "}عن ابن عباس، لوله: و 
وهذا خبر من هللا تعالى ذكره عن لٌل موسى لمومه من بنً إسرابٌل.  لال الطبري:" 

ٌمول تعالى ذكره: لال لهم موسى: إن هإالء العُكوؾ على هذه األصنام، هللا ُمْهِلٌن ما هم فٌه من 
 .(2)"المهٌن العمل ومفسده، ومخسرهم فٌه، بإثابته إٌاهم علٌه العذاب

ر وباطل ما كانوا  ، أي:"[5ٖٔ}َوَباِطٌل َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ومدما
 .(1)"ٌعملون من عبادتهم لتلن األصنام، التً ال تدفع عنهم عذاب هللا إذا نزل بهم

من عبادتهم إٌاها، فمضمحّل، ألنه ؼٌر نافعهم عند مجًء أمر هللا  لال الطبري:أي:" 
وال مدافع عنهم بؤَس هللا إذا نزل بهم، وال منمذهم من عذابه إذا عذبهم فً  وحلوله بساحتهم،

 .(5)"المٌامة، فهو فً معنى ما لم ٌكن.
 الفوابد:
 إنكار المنكر عند وجوده والعثور علٌه باألسلوب الذي ٌؽٌره. -ٔ
 .وال ٌنجً من هذا الجهل إال تعلم العمٌدة الصحٌحةالحذر من آفة الجهل فً الدٌن،  -ٕ

                                                             
 ..ٖٓٗ/ٗ: أحمدأخرجه اإلمام  (ٔ)
 حسن حدٌث: الترمذي ولال. لبلكم كان من سنن لتركبن جاء ما باب( : 1ٕٓٔ) الفتن كتاب: الترمذي: صحٌح(ٕ)

( . 5ٕٖٗ( ، )5ٕٖٓ) الكبٌر فً والطبرانً ،( ٕٖ،  ٖٔ/5) جرٌر وابن ،( 1ٕٔ/٘) وأحمد. صحٌح حسن
 .(ٖٗ/ٓٔ) األصول جامع تخرٌج فً األرناإوط وصححه

 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٗ/ٖٔ(:ص5٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .1ٗ/ٖٔ(:صٓٙٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .1ٖ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
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وال شن أن هذا ، لم ٌكفروا بطلبهم ألنهم حدثاء عهد باإلسبلم، وألنهم لم ٌفعلواأن هإالء  -ٖ
الطلب من بنً إسرابٌل مدعاة للعجب واالستنكار، فمد رأوا من اآلٌات ما فٌه ممنع 

 .لونوكفاٌة لو كانوا ٌعم
طبٌعة بنً إسرابٌل من نمض العهد والمٌثاق، ولمد خرجوا من مصر باسم التوحٌد  -ٗ

ومشوا فً البحر ناجٌن من فرعون باسم التوحٌد، وبعد ذلن ٌطلبون من نبٌهم صنًما 
 .ٌعبدونه

 
 المرآن

لَكُْم َعلَى اْلعَالَِمٌَن  ِ أَْبِغٌكُْم إِلًَها َوهَُو فَض  ٌَْر ّللا   [ٓٗٔ({ ]األعراف : ٓٗٔ)}لَاَل أََغ

 التفسٌر:
لكم  لال موسى لمومه: أؼٌر هللا أطلب لكم معبوًدا تعبدونه من دونه، وهللا هو الذي خلمكم، وفضا

كم به من اآلٌات؟  على عالمً زمانكم بكثرة األنبٌاء فٌكم، وإهبلن عدوكم وما خصا
ِ أَْبِؽٌكُْم إِلًَها{ لوله تعالى:  ٌَْر َّللاا لال موسى لمومه:  ، أي:"[ٓٗٔ]األعراؾ : }لَاَل أََؼ

 .(ٔ)؟"أأطلب لكم معبوداً ؼٌر هللا المستحك للعبادة
لال موسى لمومه: أِسَوى هللا ألتمسكم إلًها، وأجعل لكم معبوًدا  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"تعبدونه

لَكُْم َعَلى اْلَعالَِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وهللا هو الذي خلمكم،  ، أي:"[ٓٗٔ}َوُهَو فَضا
كم به من اآلٌات لكم على عالمً زمانكم بكثرة األنبٌاء فٌكم، وإهبلن عدوكم وما خصا  .(ٖ)"وفضا

ٌمول: أفؤبؽٌكم معبوًدا ال ، فضلكم على عالمً دهركم وزمانكم؟ لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)"م لجهل!ٌنفعكم وال ٌضركم تعبدونه، وتتركون عبادة من فضلكم على الخلك؟ إن هذا منك

 الفوابد:
 استحباب التذكٌر بؤٌام هللا خٌرها وشرها الستجبلب الموعظة للناس لعلهم ٌتوبون. -ٔ
ِ أَْبِؽٌكُْم إِلهاً{ ؼاٌة التنبٌه على سوء هذه الممالة، حٌث لابلوا  أن فً لوله: -ٕ ٌَْر َّللاا }لَال أََؼ

 ما هم فٌه من النعم والتفضٌل وحسن الحالة، بالكفر والشرن والضبللة.
أن بنً إسرابٌل أفضل العالم فً زمانهم; لموله تعالى: }وأنً فضلتكم على العالمٌن{;  -ٖ

 .هل اإلٌمانألنهم فً ذلن الولت هم أ
لٌن على ومن الفوابد أٌضا: ان هللا تعالى  -ٗ أدخل هإالء الجهلة فً بنً إسرابٌل المفضا

العالمٌن، ومن المعلوم أن هإالء الجهلة لٌسوا من العلماء باهلل، المإمنٌن اإلٌمان 
الصادق، ولم ٌكونوا مع ذلن كفاراً وال منافمٌن، فكانوا كالذٌن لال هللا فٌهم: }لل لم 

[، والحجة فً آٌة الحجرات فً الممصود أن ٗٔتإمنوا ولكن لولوا أسلمنا{ ]الحجرات: 
اإلٌمان الذي لم ٌحصل لهإالء: هو أشرؾ من إسبلمهم الذي لال هللا فٌهم معه: }وإن 

[، ٗٔتطٌعوا هللا ورسوله ال ٌلتكم من أعمالكم شٌباً وهللا ؼفوٌر رحٌٌم{ ]الحجرات: 
 له، وهو أشرؾ من هذا اإلسبلم الضعٌؾ الذي نفع أهله؟وكٌؾ ال ٌنفع اإلٌمان أه

وروى ابن تٌمٌة عن اإلمام البالر علٌه السبلم وؼٌره من السلؾ أنهم كانوا 
ٌمولون: إن اإلسبلم دابرةٌ كبٌرةٌ، واإلٌمان دابرة فً وسطه، فإذا زنى العبد خرج من 

رٌرة، وفً " البخاري " اإلٌمان، ال من اإلسبلم، لما ثبت فً " الصحٌحٌن " عن أبً ه

                                                             
 .]بتصرؾ[.ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٗ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
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لال: " ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً  -ملسو هيلع هللا ىلص  -و" النسابً " عن ابن عباٍس أن رسول هللا 
 .(ٔ)وهو مإمٌن، وال ٌسرق السارق حٌن ٌسرق وهو مإمن "

 
 المرآن

ٌَسُوُمونَكُْم ُسوَء اْلعَذَاِب ٌُمَتِّ  ٌْنَاكُْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن  لُوَن أَْبنَاَءكُْم َوٌَْستَْحٌُوَن نَِساَءكُْم َوِفً }َوإِْذ أَْنَج
 [ٔٗٔ({ ]األعراف : ٔٗٔذَِلكُْم باََلٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظٌٌم )

 التفسٌر:
نِعَمنا علٌكم إذ أنمذناكم من أَْسر فرعون وآله، وما كنتم فٌه من  -ٌا بنً إسرابٌل  -واذكروا 

نسابكم للخدمة واالمتهان، وفً َحْمِلكم على ألبح العذاب  الهوان والذلة من تذبٌح أبنابكم واستبماء
 وأسوبه، ثم إنجابكم، اختبار من هللا لكم ونعمة عظٌمة.

َناكُْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌْ ٌا بنً  -واذكروا  ، أي:"[ٔٗٔ}َوإِْذ أَْنَج
 .(ٕ)"لهنِعَمنا علٌكم إذ أنمذناكم من أَْسر فرعون وآ -إسرابٌل 
ٌمول تعالى ذكره للٌهود من بنً إسرابٌل الذٌن كانوا بٌن ظهرانً مهاَجر  لال الطبري:" 

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: واذكروا مع لٌلكم هذا الذي للتموه لموسى بعد رإٌتكم من اآلٌات والعبر، وبعد 
،  {إذ أنجٌناكم من آل فرعون}النعم التً سلفت منً إلٌكم، واألٌادي التً تمدمتفعلَكم ما فعلتم 

 .(ٖ)"وهم الذٌن كانوا على منهاجه وطرٌمته فً الكفر باهلل من لومه
ٌذٌمونكم أفظع أنواع  ، أي:"[ٔٗٔ}ٌَسُوُمونَكُْم سُوَء اْلعَذَاِب{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"العذاب وأسوأه
 .(٘)"ٌمول: إذ ٌحملونكم ألبح العذاب وسٌبه لال الطبري:" 
ٌذبحون  ، أي:"[َٔٗٔوٌَْستَْحٌُوَن نَِساَءكُْم{ ]األعراؾ :  }ٌُمَتِّلُوَن أَْبنَاَءكُمْ لوله تعالى: 

 .(ٙ)"الذكور وٌستبمون اإِلناث المتهانهن فً الخدمة
 .(2)"ٌستبمون إناثهم  ،الذكوَر من أوالدهم {ٌُمَتِّلُونَ لال الطبري:أي:"} 
وفً هذا العذاب  ، أي:"[ِٔٗٔمْن َربِّكُْم َعِظٌٌم{ ]األعراؾ : }َوفًِ ذَِلكُْم بَبَلٌء لوله تعالى: 

 .(ٔ)"اختبار وابتبلء من هللا لكم عظٌم فنجاكم منه

                                                             
 و( 22ٕٙ) و( 21٘٘) و( 2ٕ٘ٗ) والبخاري ،2ٖٙو 2ٖٔ/ ٕ أحمد هرٌرة أبً حدٌث من أخرجه(ٔ)
 ابن صحٌح"  وانظر(. 5ٖٖٙ) ماجه وابن ،(ٕٕ٘ٙ) والترمذي ،(15ٙٗ) داود وأبو ،(2٘) ومسلم ،(1ٔٓٙ)

 .(1ٙٔ" ) حبان
 فالمول معناه، فً العلماء اختلؾ مما الحدٌث هذا: ٔٗ/ ٕ"  مسلم شرح"  فً هللا رحمه النووي اإلمام لال

 تُطلك التً األلفاظ من وهذا اإلٌمان، كامل وهو المعاصً هذه ٌفعل ال معناه إن: المحممون لاله الذي الصحٌح
ًُ  وٌُراد الشًء، نفً على  عٌشُ  إالا  عٌشَ  وال اإلبل، إالا  مال وال نفع، ما إالا  علم ال: ٌمال كما ومختاره، كماله نف

 وإن زنى وإن الجنة دخل هللا إالا  إله ال لال من: " وؼٌره ذر أبً لحدٌث ذكرناه ما على تؤولناه وإنما اآلخرة،
 ٌسرلوا ال أن على - وسلم علٌه هللا صلى - باٌعوه: أنهم المشهور الصحٌح الصامت بن عبادة وحدٌث ،" سرق

 فعل ومن هللا، على فؤجره منكم، وفى فمن: " - وسلم علٌه هللا صلى - لهم لال ثم آخره إلى ٌعصوا وال ٌزنوا وال
 ً  شاء وإن عنه، عفا شاء إن تعالى هللا إلى فهو ٌُعالب، ولم فعل ومن كفارتُه، فهو الدنٌا، فً فعولِبَ  ذلن، من شٌبا
َ  إِنا : }وجل عز هللا لولِ  مع الصحٌح، فً نظابرهما مع الحدٌثان فهذان"  عذبه  َما َوٌَْؽِفرُ  بِهِ  ٌُْشَرنَ  أَنْ  ٌَْؽِفرُ  اَل  َّللاا
 ؼٌر الكبابر أصحاب من وؼٌرهم والماتل والسارق الزانً أن على الحك أهلِ  إجماع مع{ ٌََشاءُ  ِلَمنْ  ذَِلنَ  ُدونَ 

 على مصرٌن ماتوا وإن عموبتهم، سمطت تابوا، إن اإلٌمان، نالصوا مإمنون هم بل بذلن، ٌكفرون ال الشرن
 الجنة، أدخلهم ثم عذبهم، شاء وإن ال، أو الجنة وأدخلهم عنهم عفا تعالى هللا شاء فإن المشٌبة، فً كانوا الكبابر،

 .وشبهه الحدٌث هذا تؤوٌل إلى تضطرنا األدلة هذه وكل
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .1٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
 .1٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٙ)
 .1٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)



ٖٖٓ 
 

ٌمول: وفً سومهم إٌاكم سوء العذاب، اختبار من هللا لكم ونعمة  لال الطبري:" 
 .(ٕ)"عظٌمة
 الفوابد:
 صبر وشكر.الرب تعالى ٌبتلى بالخٌر والؽٌر، وفً كل ذلن خٌر لمن أن  -ٔ
 .}َوفًِ ذَِلكُْم َببَلٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظٌٌم{، لموله: :ابتبلء وامتحاناتسمى المعاصً أن  -ٕ
لم ٌمل: إنه من ربِّكم ، أنه }َوفًِ ذَِلكُْم بَبَلٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظٌٌم{ ومن فوابد لوله تالى: -ٖ

 باإلطبلق، ألنه لبٌٌح، والببلء الذي فٌه من هللا تعالى َحَسٌن.
 

 المرآن
ٌْلَةً َولَاَل ُموسَ  ٌْلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَم  ِمٌمَاُت َربِِّه أَْربَِعٌَن لَ ى أِلَِخٌِه }َوَواَعْدنَا ُموَسى ثاََلثٌَِن لَ

 [ٕٗٔ({ ]األعراف : َٕٗٔهاُروَن اْخلُْفِنً فًِ لَْوِمً َوأَْصِلْح َواَل تَت بِْع َسبٌَِل اْلُمْفِسِدٌَن )
 التفسٌر:

وواعد هللا سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه ثبلثٌن لٌلة، ثم زاده فً األجل بعد ذلن عشر لٌال، 
ًا -فتما ما َولاتَه هللا لموسى لتكلٌمه أربعٌن لٌلة. ولال موسى ألخٌه هارون  حٌن أراد المض

عبادته، وال تسلْن : كن خلٌفتً فً لومً حتى أرجع، وأحِملَهم على طاعة هللا و-لمناجاة ربه
 طرٌك الذٌن ٌفسدون فً األرض.

ٌْلَةً{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وواعد هللا سبحانه  ، أي:"[ٕٗٔ}َوَواَعْدنَا ُموَسى ثبََلثٌَِن لَ
 .(ٖ)"وتعالى موسى لمناجاة ربه ثبلثٌن لٌلة

لة من ذي ولٌل: إنها ثبلثون لٌ ،وواعدنا موسى لمناجاتنا ثبلثٌن لٌلة لال الطبري:ٌمول:" 
 .(ٗ)"المعدة

ثم زاده فً األجل بعد ذلن  ، أي:"[ٕٗٔ}َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"عشر لٌال
 .(ٙ)"ٌمول: وأتممنا الثبلثٌن اللٌلة بعشر لٌال لال الطبري:ٌمول:" 
، فاألكثرون على أن الثبلثٌن هً ذو المعدة ، والعشر عشر ذي الحجة لال ابن كثٌر:" 

فعلى هذا ٌكون لد كمل المٌمات ٌوم النحر ، وحصل فٌه التكلٌم لموسى ، علٌه السبلم ، وفٌه 
ٌْكُْم نِْعَمِتً أكمل هللا الدٌن لدمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، كما لال تعالى : } اْلٌَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدٌنَكُْم َوأَتَْممْ  ُت َعلَ

 .(2)"[َٖوَرِضٌُت لَكُُم اإلْسبلَم ِدٌنًا { ]المابدة : 
، لال: ذو المعدة، وعشر ذي {وواعدنا موسى ثبلثٌن لٌلة وأتممناها بعشر"}ن مجاهد: ع

 .(1)"الحجة
 .(5)"، لال: عشر األضحى{وأتممناها بعشر"}عن مسروق: و
ٌْلَةً{ ]األعراؾ : }فَتَما ِمٌمَاُت لوله تعالى:  فتما ما َولاتَه هللا  ، أي:"[َٕٗٔربِِّه أَْربَِعٌَن لَ

 .(ٓٔ)"لموسى لتكلٌمه أربعٌن لٌلة
 .(ٔٔ)"فبلػ مٌمات ربه أربعٌن لٌلة لال ابن جرٌج:" 

                                                                                                                                                                               
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔ)
 .1٘/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٖ)
 .1ٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .1ٙ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙ/ٖٔ(:صٕٙٓ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .12/ٖٔ(:ص1ٙٓ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٓٔ)
 .12/ٖٔ(:ص5ٙٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
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 .(ٔ)"ٌعنً: فكمل الولت الذي واعد هللا موسى أربعٌن لٌلة، وبلؽها لال الطبري:" 
 ، أي:"[ُٕٗٔموَسى أِلَِخٌِه َهاُروَن اْخلُْفنًِ فًِ لَْوِمً{ ]األعراؾ : }َولَاَل لوله تعالى: 

ًا لمناجاة ربه-ولال موسى ألخٌه هارون  : كن خلٌفتً فً لومً حتى -حٌن أراد المض
 .(ٕ)"أرجع

ول تعالى ذكره: لما مضى لموعد ربه لال ألخٌه هارون: كن خلٌفتً ٌم لال الطبري:" 
 .(ٖ)"فٌهم إلى أن أرجع

 .(ٗ)"وأحِملَهم على طاعة هللا وعبادته ، أي:"[ٕٗٔ}َوأَْصِلْح{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"ٌمول: وأصلحهم بحملن إٌاهم على طاعة هللا وعبادته لال الطبري:" 
 .(ٙ)"وكان من إصبلحه أن ال ٌدع العجل ٌُْعبد لال ابن جرٌج:" 
وال تسلْن طرٌك الذٌن  ، أي:"[ٕٗٔاْلُمْفِسِدٌَن{ ]األعراؾ : }َواَل تَتابِْع َسبٌَِل لوله تعالى: 

 .(2)"ٌفسدون فً األرض
ٌمول: وال تسلن طرٌك الذٌن ٌفسدون فً األرض، بمعصٌتهم ربهم،  لال الطبري:" 

 .(1)"ومعونتهم أهل المعاصً على عصٌانهم ربهم، ولكن اسلن سبٌل المطٌعٌن ربهم
فلما تم المٌمات عزم موسى على الذهاب إلى الطور ، كما لال تعالى : }  لال ابن كثٌر:" 

ٌَْمَن { اآلٌة ]طه :  كُْم َوَواَعْدنَاكُْم َجاِنَب الطُّوِر األ ٌْنَاكُْم ِمْن َعُدّوِ [ ، 1ٌَٓا َبنًِ إِْسَراِبٌَل لَْد أَْنَج
وعدم اإلفساد. وهذا فحٌنبذ استخلؾ موسى على بنً إسرابٌل أخاه هارون ، وأوصاه باإلصبلح 

تنبٌه وتذكٌر ، وإال فهارون ، علٌه السبلم ، نبً شرٌؾ كرٌم على هللا ، له وجاهة وجبللة ، 
 .(5)"صلوات هللا وسبلمه علٌه ، وعلى سابر األنبٌاء

، اآلٌة، لال: ٌمول: إن ذلن بعد ما {وواعدنا موسى ثبلثٌن لٌلة"}عن ابن جرٌج لوله:  
الطور، لما نجى هللا موسى علٌه السبلم من البحر وؼّرق آل فرعون، فرغ من فرعون ولبل 

وخلص إلى األرض الطٌبة، أنزل هللا علٌهم فٌها المّن والسلوى، وأمره ربه أن ٌلَماه، فلما أراد 
لماء ربه، استخلؾ هارون على لومه، وواعدهم أن ٌؤتٌهم إلى ثبلثٌن لٌلة، مٌعاًدا من لِبَله، من 

: لٌس ؼٌر أمر ربه وال  مٌعاده. فتوجه لٌلمى ربه، فلما تمت ثبلثون لٌلة، لال عدو هللا السامريُّ
ٌؤتٌكم موسى، وما ٌصلحكم إال إله تعبدونه! فناشدهم هارون ولال: ال تفعلوا، انظروا لٌلتكم هذه 

 .(ٓٔ).."وٌومكم هذا، فإن جاء وإال فعلتم ما بدا لكم! فمالوا: نعم!
ًّ لال: لام السامري إلى هارون حٌن انطلك موسى فمال: ٌا أبو بكر بن عبد هللا الهذل 

نبً هللا، إنا استعرنا ٌوم خرجنا من المبط حلًٌّا كثًٌرا من زٌنتهم، وإن الجند الذٌن معن لد 
أسرعوا فً الحلً ٌبٌعونه وٌنفمونه،  وإنما كان عارٌة من آل فرعون، فلٌسوا بؤحٌاء فنرّدها 

ًّ هللا موسى إذا جاء ٌكون له فٌها رأي، إما ٌمّربها لربانا فتؤكلها علٌهم، وال ندري لعل أخان نب
النار، وإما ٌجعلها للفمراء دون األؼنٌاء! فمال له هارون: نِْعَم ما رأٌت وما للت! فؤمر منادًٌا 
ًّ آل فرعون فلٌؤتنا به! فؤتوه به، فمال هارون: ٌا سامري أنت  فنادى: من كان عنده شًء من حل

ت عنده هذه الخزانة! فمبضها السامري، وكان عدو هللا الخبٌث صابًؽا، فصاغ منه أحك من كان
عجبل جسًدا، ثم لذؾ فً جوفه تُْربة من المبضة التً لبض من أثر فرس جبرٌل علٌه السبلم إذ 

                                                             
 .12/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .12/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .11/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .11/ٖٔ(:ص2ٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(2)
 .11/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .15-11/ٖٔ(:ص2ٔٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
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ٌخور، ولم ٌخر إال مرة واحدة، ولال لبنً إسرابٌل: إنما تخلؾ موسى بعد  رآه فً البحر، فجعل
[ . ٌمول: إن موسى علٌه 11]طه:  {هذا إلُهكُْم وإلهُ ُموَسى فَنَِسً}لٌلة ٌلتمس هذا! الثبلثٌن ال

 .(ٔ)"السبلم نسً ربّه
 الفوابد:
 المحافظة على المواعٌد أمر محبوب للشارع مرؼب فٌه وهو من سمات الصادلٌن. -ٔ
 جواز االستخبلؾ فً األرض فً مهام األمور فضبل عما هو دون ذلن. -ٕ
 للخلفاء بما هو خٌر. مشروعٌة الوصٌة -ٖ
 

 المرآن
ٌَْن لَاَل لَْن تََرانًِ َولَِكِن ا ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌمَاتِنَا َوَكل َمهُ َربُّهُ لَاَل َرّبِ أَِرنًِ أَْنظُْر إِلَ ْنظُْر إَِلى }َولَم 

ا تََجل ى َربُّهُ  ا اْلَجبَِل فَِإِن اْستَمَر  َمَكانَهُ فََسْوَف تََرانًِ فَلَم  لِْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخر  ُموَسى َصِعمًا فَلَم 
ُل اْلُمْإِمنٌَِن ) ٌَْن َوأَنَا أَو   [ٖٗٔ({ ]األعراف : ٖٗٔأَفَاَق لَاَل سُْبَحانََن تُْبُت إِلَ

 التفسٌر:
ولما جاء موسى فً الولت المحدد وهو تمام أربعٌن لٌلة، وكلامه ربه بما كلامه من وحٌه وأمره 

ٌه، طمع فً رإٌة هللا فطلب النظر إلٌه، لال هللا له: لن ترانً، أي لن تمدر على رإٌتً فً ونه
ُت له فسوؾ ترانً، فلما تجلاى ربه للجبل  الدنٌا، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استمر مكانه إذا تجلٌا

نزًٌها لن ٌا جعله دكًّا مستوًٌا باألرض، وسمط موسى مؽشًٌّا علٌه، فلما أفاق من ؼشٌته لال: ت
رب عما ال ٌلٌك بجبللن، إنً تبت إلٌن من مسؤلتً إٌان الرإٌة فً هذه الحٌاة الدنٌا، وأنا أول 

 المإمنٌن بن من لومً.
ا َجاَء ُموَسى ِلِمٌمَاتَِنا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ولما جاء موسى فً  ، أي:"[ٖٗٔ}َولَما

 .(ٕ)"الولت المحدد وهو تمام أربعٌن لٌلة
 .(ٖ)"ٌمول تعالى ذكره: ولما جاء موسى للولت الذي وعدنا أن ٌلمانا فٌه الطبري:"لال  
وكلامه ربه بما كلامه من وحٌه وأمره  ، أي:"[ٖٗٔ}َوَكلاَمهُ َربُّهُ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٗ)"ونهٌه
 .(٘)"وناجاه لال الطبري:أي:" 
 .(ٙ)"أي: أسمعه كبلمه من ؼٌر واسطة لال الشوكانً:" 
ٌَْن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  أرنً ذاتن الممدسة  ، أي:"[ٖٗٔ}لَاَل َرّبِ أَِرنًِ أَْنُظْر إِلَ

 .(2)"أنظر إِلٌها
 .(1){"أرنً أنظر إلٌن}موسى لربه  {لال} لال الطبري:أي:" 
 .(5)"، لال: أعطنً{أرنً انظر إلٌن"}عن ابن عباس لوله:  
أي: أرنً نفسن أنظر إلٌن أي سؤله النظر إلٌه اشتٌالا إلى رإٌته لما  لال الشوكانً:" 

عنده فً الجملة، ولو كانت مستحٌلة  أسمعه كبلمه. وسإال موسى للرإٌة ٌدل على أنها جابزة
 .(ٓٔ)"عنده لما سؤلها

                                                             
 .5ٓ-15/ٖٔ(:ص2ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٕ)
 .5ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2ٙٔمٌسر:التفسٌر ال(ٗ)
 .5ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٕٙ/ٕفتح المدٌر: (ٙ)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (2)
 .5ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (1)
 .5ٔ/ٖٔ(:ص2ٙٓ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕفتح المدٌر: (ٓٔ)
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 .(ٔ)"سؤل النظر إلٌه، واشتاق إلى رإٌته لما أسمعه كبلمه لال المرطبً:" 
ْبَناهُ نَِجًٌّا"}لوله:  عن الربٌع، فًوري   [، لال: حدثنً من لمً أصحاب ٕ٘]مرٌم:  {َولَرا

رب أرنً }النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لّربه الرّب حتى سمع َصِرٌؾ الملم،  فمال عند ذلن من الشوق إلٌه: 
 .(ٕ){"انظر إلٌن لال لن ترانً ولكن انظر إلى الجبل

لما تخلؾ موسى علٌه السبلم بعد الثبلثٌن، حتى سمع كبلم هللا،  لال أبو بكر الهذلً:" 
، ولٌس لبشر أن ٌطٌك أن {رّب أرنً أنظر إلٌن! لال: لن ترانً}اشتاق إلى النظر إلٌه فمال: 

ًّ فً الدنٌا، من نظر إلً مات! لال: إلهً سمعت منطمن، واشتمت إلى النظر إلٌن،  ٌنظر إل
ًّ من أن أعٌش وال أران! لال: فانظر إلى الجبل، فإن استمر وألن أنظر إلٌن ثم أموُت أحب إ ل

 .(ٖ)"مكانه فسوؾ ترانً
وال ٌجوز الحمل على أنه أراد: أرنً آٌة عظٌمة ألنظر إلى لدرتن، ألنه  لال المرطبً:" 

ولو سؤل آٌة ألعطاه هللا ما سؤل، كما أعطاه سابر اآلٌات. ولد {، لن ترانً:}ولال {إلٌن: }لال
 .(ٗ)"ى علٌه السبلم فٌها ممنع عن طلب آٌة أخرى، فبطل هذا التؤوٌلكان لموس
 .(٘)"لن تمدر على رإٌتً فً الدنٌا ، أي:"[ٖٗٔ}لَاَل لَْن تََراِنً{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(٘)"الدنٌا
 .(ٙ)..{"لن ترانً}لال هللا له مجٌبًا:  لال الطبري:أي:" 
 .(2)"فً الدنٌا :أي لال المرطبً:" 
أي: لن تمدر اآلن على رإٌتً، فإن هللا تبارن وتعالى أنشؤ الخلك فً هذه  لال السعدي:" 

الدار على نشؤة ال ٌمدرون بها، وال ٌثبتون لرإٌة هللا، ولٌس فً هذا دلٌل على أنهم ال ٌرونه فً 
الجنة، فإنه لد دلت النصوص المرآنٌة واألحادٌث النبوٌة على أن أهل الجنة ٌرون ربهم تبارن 

متعون بالنظر إلى وجهه الكرٌم، وأنه ٌنشبهم نشؤة كاملة، ٌمدرون معها على رإٌة هللا وتعالى وٌت

 .(1)"تعالى، ولهذا رتب هللا الرإٌة فً هذه اآلٌة على ثبوت الجبل
الجواب بموله لن ترانً ٌفٌد أنه ال ٌراه هذا الولت الذي طلب رإٌته  لال الشوكانً:" 

ٌا فً دار الدنٌا، وأما رإٌته فً اآلخرة فمد ثبتت باألحادٌث فٌه، أو أنه ال ٌرى ما دام الرابً ح
المتواترة تواترا ال ٌخفى على من ٌعرؾ السنة المطهرة، والجدال فً مثل هذا والمراوؼة ال 

 .(5)"تؤتً بفابدة، ومنهج الحك واضح
هاهنا على كثٌر من العلماء ; ألنها موضوعة  {لن}ولد أشكل حرؾ  لال ابن كثٌر:" 

لنفً التؤبٌد ، فاستدل به المعتزلة على نفً الرإٌة فً الدنٌا واآلخرة. وهذا أضعؾ األلوال ; 
ألنه لد تواترت األحادٌث عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بؤن المإمنٌن ٌرون هللا فً الدار اآلخرة ، كما 

} ُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ نَاِضَرةٌ. إَِلى َربَِّها نَاِظَرةٌ. َوُوُجوهٌ ٌَْوَمبٍِذ بَاِسَرةٌ { سنوردها عند لوله تعالى : 
ولوله تعالى إخباًرا عن الكفار:} َكبل إِناُهْم َعْن َربِِّهْم ٌَْوَمبٍِذ لََمْحُجوبُوَن { ، [ٖٕ،  ٕٕ]المٌامة : 

جمعا بٌن هذه اآلٌة ، وبٌن الدلٌل الماطع ولٌل : إنها لنفً التؤبٌد فً الدنٌا ، ، [٘ٔ]المطففٌن : 
 على صحة الرإٌة فً الدار اآلخرة.

ولٌل:إن هذا الكبلم فً هذا الممام كالكبلم فً لوله تعالى : } ال تُْدِركُهُ األْبَصاُر َوهَُو 
 [.ٌُْٖٓٔدِرُن األْبَصاَر َوهَُو اللاِطٌُؾ اْلَخبٌُِر { ولد تمدم ذلن فً األنعام ]اآلٌة : 

                                                             
 .21ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .5ٔ-5ٓ/ٖٔ(:ص2ٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .5ٔ/ٖٔ(:ص2٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .21ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .5ٓ/ٕٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .21ٕ/2تفسٌر المرطبً: (2)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (1)
 .22ٕ/ٕفتح المدٌر: (5)
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الكتب المتمدمة أن هللا تعالى لال لموسى ، علٌه السبلم : "ٌا موسى ، إنه ال ٌرانً  وفً
ا تََجلاى َربُّهُ ِلْلَجَبِل َجعَلَهُ َدكًّا َوَخرا  حً إال مات ، وال ٌابس إال تدهده" ; ولهذا لال تعالى : } فَلَما

آلٌة : حدثنا أحمد بن لال أبو جعفر بن جرٌر الطبري فً تفسٌر هذه ا، ُموَسى َصِعًما {
ٌْل عن أنس ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لما تجلى ربه للجبل ، أشار بإصبعه فجعله دًكا" وأرانا ...سَُه

وجاء فً بعض األخبار أنه ساخ فً األرض ، فهو ٌهوي  ...(ٔ)«أبو إسماعٌل بإصبعه السبابة
عن أنس بن مالن ; أن النبً  ...دثنا عمر بن َشباةولال ابن أبً حاتم : ح...(ٕ)فٌها إلى ٌوم المٌامة

لما تجلى هللا للجبال طارت لعظمته ستة أجبل ، فولعت ثبلثة بالمدٌنة وثبلثة »النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : 
لال ابن  .(ٖ)«بمكة ، بالمدٌنة : أحد ، وورلان ، ورضوى. وولع بمكة : حراء ، وثَبٌِر ، وثور

 .(ٗ) "بل منكروهذا حدٌث ؼرٌب ، كثٌر: 
، [ٖٗٔفَإِِن اْستَمَرا َمَكانَهُ فََسْوَؾ تََراِنً{ ]األعراؾ :  }َولَِكِن اْنُظْر إَِلى اْلَجَبلِ لوله تعالى: 

 .(٘)"ولكن انظر إلى الجبل، فإن استمر مكانه إذا تجلاٌُت له فسوؾ ترانً أي:"
ضرب له مثاال مما هو ألوى من بنٌته وأثبت. أي فإن ثبت الجبل وسكن  لال المرطبً:" 

فسوؾ ترانً، وإن لم ٌسكن فإنن ال تطٌك رإٌتً، كما أن الجبل ال ٌطٌك رإٌتً. وذكر 
الماضً عٌاض عن الماضً أبً بكر بن الطٌب ما معناه: أن موسى علٌه السبلم رأى هللا فلذلن 

ولكن }دكا بإدران خلمه هللا له. واستنبط ذلن من لوله: خر صعما، وأن الجبل رأى ربه فصار
 .(ٙ){"انظر إلى الجبل فإن استمر مكانه فسوؾ ترانً

رب أرنً }لال:  ،إن موسى علٌه السبلم لما كلمه ربه، أحب أن ٌنظر إلٌه لال السدي:" 
حول  ، فُحؾا {أنظر إلٌن لال لن ترانً ولكن انظر إلى الجبل فإن استمر مكانه فسوؾ ترانً

الجبل بمبلبكة، وُحؾا حول المبلبكة بنار، وُحّؾ حول النار بمبلبكة، وُحّؾ حول المبلبكة بنار، 
 .(2)"ثم تجلى ربه للجبل

ا تََجلاى َربُّهُ ِلْلَجبَِل َجعَلَهُ َدكًّالوله تعالى:  ، [َٖٗٔوَخرا ُموَسى َصِعمًا{ ]األعراؾ :  }فَلَما
ًٌّا علٌه أي:" ًٌا باألرض، وسمط موسى مؽش  .(1)"فلما تجلاى ربه للجبل جعله دكًّا مستو

وخر ، }لما اّطلع الرب للجبل، جعل هللا الجبل دكًّا، أي: مستوًٌا باألرض لال الطبري:" 
 .(5)"، أي: مؽشٌا علٌه{موسى صعًما

}َوَخرا  ،أي: انهال مثل الرمل، انزعاجا من رإٌة هللا وعدم ثبوته لها لال السعدي:" 
 .(ٓٔ)"ُموَسى{ حٌن رأى ما رأى }َصِعمًا{ فتبٌن له حٌنبذ أنه إذا لم ٌثبت الجبل لرإٌة هللا

فلما ظهر من نور هللا لدر نصؾ أنملة الخنصر أندن الجبل وتفتّت  لال الصابونً:" 
 .(ٔٔ)"ول ما رأىوسمط موسى مؽشٌاً علٌه من ه

                                                             
 ".هذا اإلسناد فٌه رجل مبهم لم ٌسم :"5ٙٗ/ٖ. لال ابن كثٌر:51/ٖٔ(:ص1ٙٓ٘ٔتفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٓٗ/ٖرواه ابن مردوٌه، انظر: تفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( والمحاملً فً أمالٌه ٕ/ٙٙٔ( ورواه ابن األعرابً فً معجمه )، 2ٓٗ/ٖكما فً تفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
( والخطٌب االبؽدادي فً تارٌخ بؽداد ٕٙٔ( كما فً االسلسة الضعٌفة للشٌخ ناصر األلبانً برلم )ٔ/2ٕٔ/ٔ)
 عبد العزٌز بن عمران عن معاوٌة بن عبد هللا به.( كلهم من طرٌك ٔٗٗ/ٓٔ)

لال الخطٌب : "هذا الحدٌث ؼرٌب جدا لم أكتبه إال بهذا اإلسناد" وأورده ابن الجوزي فً الموضوعات 
 .( ولال : "لال ابن حبان : موضوع ، وعبد العزٌز مترون ٌروى المناكٌر عن المشاهٌر"ٕٓٔ/ٔ)
 رؾ بسٌط[..]بتص2ٓٗ-5ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(٘)
 .21ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٙ)
 .5ٓ/ٖٔ(:ص2ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(1)
 .52/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)



ٖٖ٘ 
 

ظهر، من لولن: جلوت العروس أي أبرزتها.  :معناه ،«تجلى»و لال المرطبً:" 
وجلوت السٌؾ أبرزته من الصدأ، جبلء فٌهما. وتجلى الشًء انكشؾ. ولٌل: تجلى أمره 

 .(ٔ)"ولدرته، لاله لطرب وؼٌره
مًا، فلم ٌزل تجلى منه مثل الِخنصر، فجعل الجبل دكاا، وخر موسى صع لال ابن عباس:" 

 .(ٕ)"صعمًا ما شاء هللا
 .(ٖ)"ساخ الجبل فً األرض، حتى ولع فً البحر فهو ٌذهب معه لال سفٌان:" 
، وذلن أن الجبل حٌن  {فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّا وخّر موسى صعًما"}عن الربٌع:  

 .(ٗ)"كُِشؾ الؽطاء ورأى النور، صار مثل دّن من الدكاات
، لال هكذا  {فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّا}أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لرأ هذه اآلٌة: "عن أنس:  

 .(٘)"فساخ الجبل، بإصبعه، ووضع النبً ملسو هيلع هللا ىلص اإلبهام على المفصل األعلى من الخنصر
ولما جاء موسى لمٌماتنا وكلمه ربه لال رب أرنً أنظر إلٌن لال لن "}عن مجاهد:  

فلما تجلى ربه ، }، فإنه أكبر منن وأشد خلما {نً ولكن انظر إلى الجبل فإن استمر مكانهترا
، فنظر إلى الجبل ال ٌتمالن، وألبل الجبل ٌندن على أوله. فلما رأى موسى ما ٌصنع {للجبل

 .(ٙ)"الجبل، خر صعمًا
 .(2)"، أي: مٌتًا {وخر موسى صعمًا"}عن ابن جرٌج: 

 .(1)"، لال: مؽشًٌّا علٌه {وخر موسى صعما"}ابن زٌد لوله: عن  
وخر } ،، لال انمعر بعضه على بعض{فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّا"}ن لتادة لوله: ع

 .(5)"، أي: مٌتا{موسى صعًما
ْعك»المعروؾ أن  لال ابن كثٌر:"  هو الؽشً هاهنا ، كما فسره ابن عباس وؼٌره « الصا

، ال كما فسره لتادة بالموت ، وإن كان ذلن صحًٌحا فً اللؽة ، كموله تعالى : } َونُِفَخ فًِ 

ُ ثُما نُِفَخ فٌِِه أُ  ْخَرى فَإِذَا هُْم لٌَِاٌم الصُّوِر فََصِعَك َمْن فًِ الساَماَواِت َوَمْن فًِ األْرِض إِال َمْن َشاَء َّللاا
[ فإن هنان لرٌنة تدل على الموت كما أن هنا لرٌنة تدل على الؽشً ، 1ٌَْٙنظُُروَن { ]الزمر : 

ا أَفَاَق { واإلفالة إنما تكون من ؼشً  .(ٓٔ)"وهً لوله : } فَلَما
فبل  ، انمعر فدخل تحت األرض،{فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًّا"}عن أبً بكر الهذلً:  

 .(ٔٔ)"ٌظهر إلى ٌوم المٌامة
عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لما تجلى هللا لموسى ، وروي الماضً عٌاض 

 . (ٕٔ)علٌه السبلم ، كان ٌبصر النملة على الصفا فً اللٌلة الظلماء ، مسٌرة عشرة فراسخ"
هذا الباب ، بعد اإلسراء  ثم لال : "وال ٌبعد على هذا أن ٌختص نبٌا بما ذكرناه من

  ."والحظوة بما رأى من آٌات ربه الكبرى
وكؤنه صحح هذا الحدٌث ، وفً صحته نظر ، وال ٌخلو رجال إسناده  لال ابن كثٌر:"

من مجاهٌل ال ٌعرفون ، ومثل هذا إنما ٌمبل من رواٌة العدل الضابط عن مثله ، حتى ٌنتهً 
 .(ٔ)"إلى منتهاه

                                                             
 .21ٕ/2تفسٌر المرطبً: (ٔ)
 .52/ٖٔ(:ص25ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕ)
 .51/ٖٔ(:ص1ٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .51/ٖٔ(:ص15ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗ)
 .51/ٖٔ(:ص12ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٓٓٔ/ٖٔ(:ص5ٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .52/ٖٔ(:ص1ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .52/ٖٔ(:ص1ٓٓ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .52/ٖٔ(:ص1ٔٓ٘ٔأخرجه الطبري) (5)
 .2ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٓٔ)
 .51/ٖٔ(:ص1٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .(٘ٙٔ/ٔالشفا ) (ٕٔ)
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 .(ٕ)، بالمد وترن الجر والتنوٌن«َجعَلَهُ َدكااءَ »الكوفٌٌن: لرأته عامة لرأة  
ولال: لما نظر هللا تبارن وتعالى إلى «. دكااء من الدكااوات»"عكرمة لال: وروي عن  

 .(ٖ)"الجبل صار َصحراء ترابًا
ا أَفَاَق{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   .(ٗ)"فلما أفاق من ؼشٌته ، أي:"[ٖٗٔ}فَلَما
فلما ثاب إلى موسى علٌه السبلم فهمه من ؼشٌته، وذلن هو اإلفالة من  الطبري:"لال  

 .(٘)" -ملسو هيلع هللا ىلص-الصعمة التً خّر لها موسى 
ٌْنَ لوله تعالى:  ُل اْلُمْإِمنٌَِن{ ]األعراؾ :  }لَاَل سُْبَحانََن تُْبُت إِلَ لال:  ، أي:"[َٖٗٔوأََنا أَوا

تنزًٌها لن ٌا رب عما ال ٌلٌك بجبللن، إنً تبت إلٌن من مسؤلتً إٌان الرإٌة فً هذه الحٌاة 
 (ٙ)"الدنٌا، وأنا أول المإمنٌن بن من لومً

 .(2)"ٌمول: أنا أّول من ٌإمن أنه ال ٌران شًء من خلمن لال ابن عباس:" 
تبت } ،فً الدنٌا، ثم ٌعٌش  تنزًٌها لن، ٌا رب، وتبربةً أن ٌران أحد لال الطبري:أي:" 

، بن من لومً، أن ال ٌران {وأنا أّول المإمنٌن، }، من مسؤلتً إٌان ما سؤلتن من الرإٌة{إلٌن
 .(1)"فً الدنٌا أحد إال هلن

 .(5)" تنزٌها وتعظٌما وإجبلال أن ٌراه أحد من الدنٌا إال مات لال ابن كثٌر:" 
أي: جدد علٌه الصبلة والسبلم إٌمانه، بما كمل هللا له مما كان ٌجهله لبل  لال السعدي:" 

 .(ٓٔ)"ذلن
  .(ٔٔ)"، لال: من مسؤلتً الرإٌة{سبحانن تبت إلٌن}عن مجاهد:" 
لما رأى موسى ذلن وأفاق، عرؾ أنه لد سؤل أمًرا ال ٌنبؽً له، فمال:  لال الربٌع:" 

"سبحانن تبت إلٌن وأنا أّول المإمنٌن"، لال أبو العالٌة: عنى: إنً أّول من آمن بن أنه لن ٌران 
 .(ٕٔ)"أحٌد لبل ٌوم المٌامة

، فمّرت به المبلبكة ولد صعك، فمالت: ٌا ابن {وخر موسى صعًما}عن ابن عباس: " 
النساء الحٌاض، لمد سؤلت ربن أمًرا عظًٌما! فلما أفاق لال: سبحانن ال إله إال أنت تبت إلٌن وأنا 

 .(ٖٔ)"ٌعنً: فً الدنٌا ،أّول المإمنٌن! لال: أنا أّول من آمن أنه ال ٌران أحٌد من خلمن
، لال: أول من آمن بن من بنً {وأنا أول المإمنٌن}: "وروي عن ابن عباس فً لوله 

 .(ٗٔ)"بٌلإسرا
 .(٘ٔ)"عن مجاهد، فً لول هللا: "وأنا أول المإمنٌن"، أنا أول لومً إٌمانًاوفً رواٌة  

، لال: كان لبله {تبت إلٌن وأنا أّول المإمنٌن}أبً العالٌة فً لوله: " عنوروي 
 .(ٙٔ)"مإمنون، ولكن ٌمول: أنا أّول من آمن بؤنه ال ٌران أحد من خلمن إلى ٌوم المٌامة

                                                                                                                                                                               
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔ)
 .ٓٓٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٕ)
 .ٔٓٔ/ٖٔ(:ص5ٔٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖ)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٗ)
 .ٕٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (٘)
 .2ٙٔالتفسٌر المٌسر:(ٙ)
 .ٖٓٔ/ٖٔ(:ص5٘ٓ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .ٕٓٔ/ٖٔري:تفسٌر الطب (1)
 .2ٔٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .ٕٖٓتفسٌر السعدي: (ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖٔ(:ص5ٙٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٖٔ(:ص5ٖٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٖٔ(:ص5ٗٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٖٔ)
 .ٗٓٔ/ٖٔ(:صٓٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٗٔ)
 .ٗٓٔ/ٖٔ(:صٕٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘ٔ)
 .ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٖٔ(:ص5ٕٓ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙٔ)
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ولد ذكر دمحم بن جرٌر فً تفسٌره هاهنا أثًرا . وهذا لول حسن له اتجاه كثٌر:"لال ابن  
طوٌبل فٌه ؼرابب وعجابب ، عن دمحم بن إسحاق بن ٌسار رحمه هللا وكؤنه تلماه من 

 .(ٕ)"وهللا تعالى أعلم ،(ٔ)اإلسرابٌلٌات
النبً صلى جاء رجل من الٌهود إلى "عن أبً سعٌد الخدري ، رضً هللا عنه ، لال :  

هللا علٌه وسلم لد لطم وجهه ، فمال : ٌا دمحم ، إن رجبل من أصحابن من األنصار لطم وجهً. 
لال : "ادعوه" فدعوه ، لال : "لم لطمت وجهه ؟" لال : ٌا رسول هللا ، إنً مررت بالٌهودي 
 فسمعته ٌمول : والذي اصطفى موسى على البشر.لال : للت : وعلى دمحم ؟ فؤخذتنً ؼضبة

فلطمته ، لال : "ال تخٌرونً من بٌن األنبٌاء ، فإن الناس ٌصعمون ٌوم المٌامة، فؤكون أول من 
ٌفٌك ، فإذا أنا بموسى آخذ بمابمة من لوابم العرش ، فبل أدري أفاق لبلً أم جوزي بصعمة 

 .(ٖ)الطور"
ولوله : "فإن الناس ٌصعمون ٌوم المٌامة" ، الظاهر أن هذا الصعك  لال ابن كثٌر:" 

ٌكون فً عرصات المٌامة ، ٌحصل أمر ٌصعمون منه ، وهللا أعلم به. ولد ٌكون ذلن إذا جاء 
الرب تبارن وتعالى لفصل المضاء ، وتجلى للخبلبك الملن الدٌان ، كما صعك موسى من تجلً 

ٌه السبلم : "فبل أدري أفاق لبلً أم جوزي بصعمة الطور" الرب ، عز وجل ، ولهذا لال ، عل
 .(ٗ)؟

 الفوابد:
 امكان رإٌة هللا تعالى وهً ثابتة فً اآلخرة ألهل الجنة. -ٔ
 استحالة رإٌة هللا تعالى فً الدنٌا لضعؾ اإلنسان على ذلن. -ٕ
 

 المرآن

ٌْتَُن َعلَى الن اِس بِِرَسااَلتًِ  ٌْتَُن َوكُْن ِمَن الش اِكِرٌَن }لَاَل ٌَا ُموَسى إِنًِّ اْصَطفَ َوِبَكاَلِمً فَُخْذ َما آتَ
 [ٗٗٔ({ ]األعراف : ٗٗٔ)

 التفسٌر:
لال هللا ٌا موسى: إنً اخترتن على الناس برساالتً إلى خلمً الذٌن أرسلتن إلٌهم وبكبلمً إٌان 

لشاكرٌن ِمن ؼٌر وساطة، فخذ ما أعطٌتن ِمن أمري ونهًٌ، وتمسان به، واعمل به، وكن من ا
ن بكبلمه.  هلل تعالى على ما آتان من رسالته، وخصا

ٌْتَُن َعلَى النااِس ِبِرَسااَلتًِ َوبَِكبَلِمً{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  }لَاَل ٌَا ُموَسى إِنًِّ اْصَطفَ
لال هللا ٌا موسى: إنً اخترتن على الناس برساالتً إلى خلمً الذٌن أرسلتن إلٌهم  ، أي:"[ٗٗٔ

 .(٘)"إٌان ِمن ؼٌر وساطةوبكبلمً 
، إلى خلمً، أرسلتن بها إلٌهم {برساالتً}ٌمول: اخترتن على الناس  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"، كلمتن وناجٌتن دون ؼٌرن من خلمً{وبكبلمً}
ٌْتَُن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:   فخذ ما أعطٌتن ِمن أمري ونهًٌ،  ، أي:"[ٗٗٔ}فَُخْذ َما آتَ

 .(2)"وتمسان به، واعمل به
 .(1)"أي : من الكبلم والوحً والمناجاة لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .5ٕ-5ٔ/ٖٔ(:ص22ٓ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٕٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
( 2ٖٕٗ( وصحٌح مسلم برلم )1ٔ٘ٙ،  2ٕٗ2،  51ٖٖ،  5ٔ2ٙ،  ٕٕٔٗ،  1ٖٙٗصحٌح البخاري برلم )(ٖ)
 .(1ٙٙٗ( وسنن أبً داود برلم )2ٖٕٗ)
 .2ٖٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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 .(ٔ)"فخذ ما أعطٌتن من أمري ونهًٌ وتمسن به، واعمل به لال الطبري:ٌمول:" 
وكن من الشاكرٌن هلل تعالى  ، أي:"[ٗٗٔ}َوكُْن ِمَن الشااِكِرٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٕ)"على ما آتان من رسالته، وخصان بكبلمه
 .(ٖ)"أي : على ذلن ، وال تطلب ما ال طالة لن به لال ابن كثٌر:" 
هلل على ما آتان من رسالته، وخصن به من النجوى، بطاعته فً  لال الطبري:أي:" 

 .(ٗ)"أمره ونهٌه، والمسارعة إلى رضاه
 الفوابد:
فاهلل المتكلم أوال {، "َوبَِكبَلِمً ، لال تعالى:}اإلٌمان بكبلم هللا تبارن وتعالىمن الفوابد:  -ٔ

وآخرا، لم ٌزل له الكبلم إذ ال متكلم ؼٌره، وال ٌزال له الكبلم إذ ال ٌبمى متكلم 
 .(٘)"ؼٌره

ومن صفات هللا تعالى أنه متكلم بكبلم لدٌم ٌسمعه منه من شاء  لال ابن لدامة:"
من خلمه، سمعه موسى علٌه السبلم منه من ؼٌر واسطة، وسمعه جبرٌل علٌه السبلم، 
ومن أذن له من مبلبكته ورسله، وأنه سبحانه ٌكلم المإمنٌن فً اآلخرة وٌكلمونه، وٌؤذن 

 ُ [ ولال سبحانه: ٗٙٔ ُموَسى تَْكِلًٌما{ ]النساء: لهم فٌزورونه، لال هللا تعالى: }َوَكلاَم َّللاا
ٌْتَُن َعلَى النااِس بِِرَسااَلتًِ َوبَِكبَلِمً{ ]األعراؾ:  [ ولال ٗٗٔ}ٌَا ُموَسى إِّنًِ اْصَطفَ

ُ{ ]البمرة:  ُ ٖٕ٘سبحانه: }ِمْنُهْم َمْن َكلاَم َّللاا  [ ولال سبحانه: }َوَما َكاَن ِلبََشٍر أَْن ٌَُكلَِّمهُ َّللاا
ا أَتَاَها نُوِدَي ٌَا ُموَسى ٔ٘إِالا َوْحًٌا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب{ ]الشورى:  [ ولال سبحانه: }فَلَما

ٌَْن إِناَن ِباْلَواِد اْلُممَداِس طًُوى{ ]طه:  - [ ولال سبحانه: ٕٔ - ٔٔإِنًِّ أَنَا َربَُّن فَاْخلَْع نَْعلَ
ُ اَل إِلَهَ   .(ٙ)"[ وؼٌر جابز أن ٌمول هذا أحد ؼٌر هللاٗٔإِالا أََنا فَاْعبُْدنًِ{ ]طه:  }إِنانًِ أَنَا َّللاا

 .(ٙ)"هللا

: " ما منكم من أحد إال سٌكلمه هللا ٌوم -َصلاى هللا علٌه وسلم  -ل رسول هللا ل
 .(2)المٌامة، لٌس بٌنه وبٌنه ترجمان "

 .واإللرار له بنعمته وهداٌتهومن الفوابد، أن الشكر هلل وحده  -ٕ
 

 المرآن
ٍة َوأُْمْر لَوْ  ٍء فَُخْذَها بِمُو  ًْ ٍء َمْوِعَظًة َوتَْفِصٌاًل ِلكُّلِ َش ًْ َمَن }َوَكتَْبنَا لَهُ فًِ اأْلَْلَواِح ِمْن ُكّلِ َش

 [٘ٗٔ({ ]األعراف : ٌَ٘ٗٔؤُْخذُوا بِؤَْحَسنَِها َسؤُِرٌكُْم َداَر اْلفَاِسِمٌَن )
 التفسٌر:

ما ٌحتاج إلٌه فً دٌنه من األحكام، موعظة لبلزدجار وكتبنا لموسى فً التوراة من كل 
واالعتبار وتفصٌبل لتكالٌؾ الحبلل والحرام واألمر والنهً والمصص والعمابد واألخبار 
والمؽٌبات، لال هللا له: فخذها بموة، أي: خذ التوراة بجد واجتهاد، وأمر لومن ٌعملوا بما شرع 

م فإنً سؤرٌه فً اآلخرة دار الفاسمٌن، وهً نار هللا هللا فٌها; فإن َمن أشرن منهم وِمن ؼٌره
 التً أعداها ألعدابه الخارجٌن عن طاعته.

ٍء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًْ وكتبنا  ، أي:"[٘ٗٔ}َوَكتَْبَنا لَهُ فًِ اأْلَْلَواحِ ِمْن كُّلِ َش
 .(ٔ)"لموسى فً التوراة من كل ما ٌحتاج إلٌه فً دٌنه من األحكام

                                                             
 .٘ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .٘ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
دُّ (٘) ٌَة َعلى الرا  .ٓٗٔ، أبو سعٌد الدارمً:الَجَهّمِ
 .٘ٔلمعة االعتماد: (ٙ)
 ،(1٘ٔ) ماجه وابن ،(ٕ٘ٔٗ) والترمذي ،(ٙٔٓٔ) ومسلم ،(2ٕ٘ٔ ،2ٖٗٗ ،5ٖ٘ٙ) البخاري أخرجه(2)

 .به األعمش، عن طرق من وؼٌرهم، ،(1ٕٗٙٔ) وأحمد
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من التذكٌر والتنبٌه على عظمة هللا وعز  وكتبنا لموسى فً ألواحه الطبري:ٌمول:"لال  
 .(ٕ)"سلطانه

ٍء{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًْ موعظة لبلزدجار  ، أي:"[٘ٗٔ}َمْوِعَظةً َوتَْفِصٌبًل ِلكُّلِ َش
 واالعتبار وتفصٌبل لتكالٌؾ الحبلل والحرام واألمر والنهً والمصص والعمابد واألخبار

 .(ٖ)"والمؽٌبات
وتفصٌبل } ،، لمومه ومن أمر بالعمل بما كتب فً األلواح{موعظة}لال الطبري:ٌمول:" 

 .(ٗ)"، ٌمول: وتبٌٌنًا لكل شًء من أمر هللا ونهٌه{لكل شًء
 .(٘)"، لال: ما أمروا به ونهوا عنه{وتفصٌبل لكل شًء}عن سعٌد بن جبٌرفً لول هللا: " 
، من {األلواح من كل شًء موعظة وتفصٌبلً لكل شًءوكتبنا له فً }عن السدي: " 

 .(ٙ)"الحبلل والحرام
كتب له: ال تشرن بً شٌبًا من أهل السماء وال من أهل األرض، فإن كل  لال وهب:" 

ٌه، وولِّر والدٌن  .(2)"ذلن خلمً. ال تحلؾ باسمً كاذبًا، فإن من حلؾ باسمً كاذبًا فبل أزّكِ
 .(1)"، لال: ما أمروا به ونهوا عنه{لكل شًءوتفصٌبلً }جاهد لوله: "عن م

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فً األلواح من كل شًء موعظة وتفصٌبل  لال ابن كثٌر:" 
لكل شًء ، لٌل : كانت األلواح من جوهر ، وأن هللا تعالى كتب له فٌها مواعظ وأحكاما مفصلة 
مبٌنة للحبلل والحرام ، وكانت هذه األلواح مشتملة على التوراة التً لال هللا تعالى فٌها : } َولَمَْد 

ٌْنَا مُ   [ٖٗوَسى اْلِكتَاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَْكنَا اْلمُُروَن األوَلى بََصاِبَر ِللنااِس { ]المصص : آتَ
ولٌل : األلواح أعطٌها موسى لبل التوراة ، فاهلل أعلم. وعلى كل تمدٌر كانت كالتعوٌض له عما 

 .(5)"سؤل من الرإٌة ومنع منه ، وهللا أعلم
 اْنَصلَت لما كربه الموت،  لال: هذا من أجل آدم! لد أن موسى ملسو هيلع هللا ىلصروي عن ابن عباس:"

كان هللا جعلنا فً دار مثًوى ال نموت، فخطؤ آدم أنزلنا هاهنا! فمال هللا لموسى: أبعث إلٌن آدم 
موسى، فمال أبونا آدم علٌهما السبلم: ٌا موسى،  فتخاصمه؟ لال: نعم! فلما بعث هللا آدم، سؤله

ٌبعثنً لن! لال موسى: لوال أنت لم نكن هاهنا! لال له آدم: ألٌس لد أتان هللا من  سؤلت هللا أن
كل شًء موعظة وتفصٌبل أفلست تعلم أنه ما أصاب فً األرض من مصٌبة وال فً أنفسكم إال 

 .(ٓٔ)"فً كتاب من لبل أن ٌبرأها؟  لال موسى: بلى! فخَصمه آدم صلى هللا علٌهما
ةٍ{ ]األعراؾ : }فَُخْذَها لوله تعالى:   .(ٔٔ)"خذ التوراة بجد واجتهادف ، أي:"[٘ٗٔبِمُوا
وللنا لموسى إذ كتبنا له فً األلواح من كل شًء موعظة وتفصٌبل لكل  لال الطبري:" 

 .(ٕٔ)"شًء: خذ األلواح بموة
 .(ٖٔ)"أي : بعزم على الطاعة  لال ابن كثٌر:" 
ٍة{ ]األعراؾ : }فَُخْذَها لوله تعالى:واختلؾ فً تفسٌر    ، على وجهٌن:[ِ٘ٗٔبمُوا
 .(ٔ)لاله السدي بجد واجتهاد.أحدهما: 

                                                                                                                                                                               
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٖٔ(:صٙٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .2ٓٔ/ٖٔ(:ص1ٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .1ٓٔ/ٖٔ(:صٔٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (2)
 .2ٓٔ/ٖٔ(:ص5ٓٔ٘ٔأخرجه الطبري) (1)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .1ٓٔ-2ٓٔ/ٖٔ(:صٓٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٓٔ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔٔ)
 .1ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖٔ)
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 .(ٕ). لاله الربٌع بن أنسفخذها بالطاعة هللوالثانً: 
وأمر لومن ٌعملوا  ، أي:"[٘ٗٔ}َوأُْمْر لَْوَمَن ٌَؤُْخذُوا ِبؤَْحَسنَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٖ)"بما شرع هللا فٌها
 .(ٗ)"ٌمول: ٌعملوا بؤحسن ما ٌجدون فٌها الطبري:"لال  
 .(٘)"، بؤحسن ما ٌجدون فٌها{وأمر لومن ٌؤخذوا بؤحسنها}عن السدي: " 
 .(ٙ)"أمر موسى أن ٌؤخذها بؤشّد مما أمر به لومه ولال ابن عباس:" 
، أكان من خصالهم ترن {وأمر لومن ٌؤخذوا بؤحسنها}وما معنى لوله: "إن لال لابل:  

 ما فٌها من الحسن؟.بعض 
، فؤمرهم هللا أن ٌعملوا بما أمرهم بعمله، وٌتركوا ما  ًٌ لٌل: ال ولكن كان فٌها أمٌر ونه

 .(2)"نهاهم عنه، فالعمل بالمؤمور به، أحسُن من العمل بالمنهً عنه
فإن َمن أشرن منهم وِمن  ، أي:"[٘ٗٔ}َسؤُِرٌكُْم َداَر اْلفَاِسِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(1)"ؼٌرهم فإنً سؤرٌه فً اآلخرة دار الفاسمٌن
أي : سترون عالبة من خالؾ أمري ، وخرج عن طاعتً ، كٌؾ ٌصٌر  لال ابن كثٌر:" 

 .(5)"إلى الهبلن والدمار والتباب ؟
فإن من أشرن بً منهم ومن ؼٌرهم، فإنً سؤرٌه فً اآلخرة عند لال الطبري:ٌمول:" 

 ، ًّ سؤرٌكم دار }وإنما لال:، ، وهً نار هللا التً أعدها ألعدابه{داَر الفاسمٌن}مصٌره إل
، كما ٌمول المابل لمن ٌخاطبه:سؤرٌن ؼًدا إالَم ٌصٌر إلٌه حال من خالؾ أمري!، على {الفاسمٌن

 .(ٓٔ)"هُ وخالؾ أمرهوجه التهدُّد والوعٌد لمن عصا
كٌؾ ألفرت منهم  -فرعون ولومه  -سترون منازل الفاسمٌن  لال الصابونً:"أي:" 

ر لفسمهم لتعتبروا فبل تكونوا مثلهم، فإِن رإٌتها وهً خالٌة عن أهلها موجبة لبلعتبار  وُدّمِ

 .(ٔٔ)"واالنزجار
 .(ٕٔ)"عن سعٌد بن جبٌر سؤرٌكم دار الفاسمٌن لال: رفعت لموسى حتى رآها

 .(ٖٔ)"سؤبٌن كٌؾ ذلن ٌمول: {،سؤرٌكم دار:}سفٌان بن عٌٌنة وعن 
 ، ألوال:[٘ٗٔ}َسؤُِرٌكُْم َداَر اْلفَاِسِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى:وفً  
 .(٘ٔ)، ومجاهد(ٗٔ)هً جهنم ، لاله الحسنمصٌرهم فً اآلخرة وأحدها : 

من عاد وثمود والمرون الخالٌة ، هً منازل من هلن بالتكذٌب أي: منازل الفاسمٌن، ووالثانً : 
 .(ٙٔ)لتعتبروا بها وبما صاروا إلٌه من النكال، لاله لتادة

                                                                                                                                                                               
 .5ٓٔ/ٖٔ(:صٖٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .5ٓٔ/ٖٔ(:صٗٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .5ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .ٓٔٔ/ٖٔ(:ص٘ٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (٘)
 .ٓٔٔ/ٖٔ(:صٙٔٔ٘ٔأخرجه الطبري) (ٙ)
 .5ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .5ٓٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .ٖٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٔٔ)
 .ٙٙ٘ٔ/ٖٔ(:152٘أخرجه ابن أبً حاتم) (ٕٔ)
 .ٙٙ٘ٔ/ٖٔ(:152ٙأخرجه ابن أبً حاتم) (ٖٔ)
 .ٔٔٔ/ٖٔ(:ص5ٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗٔ)
 .ٔٔٔ/ٖٔ(:ص2ٔٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (٘ٔ)
 .ٙٙ٘ٔ/٘(:ص1525انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٙٔ)
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سؤدخلكم أرض الشام، فؤرٌكم منازل الكافرٌن الذٌن هم سكانها من الجبابرة  معناه:والثالث :
  .(ٔ)لاله لتادة .والعمالمة

عن ببلد مصر ، وهو ألن هذا كان بعد انفصال موسى ولومه واختاره ابن كثٌر، ولال:"
 .(ٕ)"خطاب لبنً إسرابٌل لبل دخولهم التٌه

 .(ٖ)لاله سفٌان ٌمول: هبلن الفاسمٌن.والرابع : 
 .(ٗ)والخامس: دار الكافرٌن. لاله ابن عباس

 .(٘) . حكاه الطبري عن بعضهموهً مصر ،أنها دار فرعونوالسادس: 
 .(ٙ)«َسؤُْوِرثُكُمْ »:ولرأ لسامة بن زهٌر

 الفوابد:
، فالتوراة نزلت من السماء تلمى األلواح التى كتبها هللا له -علٌه السبلم-أن موسى  -ٔ

 مكتوبا.
 .كتاب شامل لكل شًءبؤنها التوراة أن المرآن وصؾ  -ٕ
 وجود األمة المابلة ألحكام هللا لبل وجود الشرع الذي ٌحكمها. -ٖ
 

 المرآن
ًَ ال ِذٌَن ٌَتََكب ُروَن فًِ  ٌِْر اْلَحّكِ َوإِْن ٌََرْوا كُل  آٌٍَة اَل ٌُْإِمنُوا بَِها َوِإْن }َسؤَْصِرُف َعْن آٌَاتِ اأْلَْرِض بِغَ

ِ ٌَت ِخذُوهُ َسبٌِاًل ذَِلَن بِؤَن ُهْم  ًّ ْشِد اَل ٌَت ِخذُوهُ َسبٌِاًل َوإِْن ٌََرْوا َسبٌَِل اْلغَ َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا ٌََرْوا َسبٌَِل الرُّ
 [ٙٗٔ({ ]األعراف : َٙٗٔن )َوَكانُوا َعْنَها َغافِِلٌ

 التفسٌر:
سؤصرؾ عن فَْهم الحجج واألدلة الدالة على عظمتً وشرٌعتً وأحكامً للوب المتكبرٌن عن 

ٌََر  طاعتً، والمتكبرٌن على الناس بؽٌر الحك، فبل ٌتبعون نبًٌا وال ٌصؽون إلٌه لتكبرهم، وإْن 
إلعراضهم ومحاداتهم هلل ورسوله، وإن ٌروا هإالء المتكبرون عن اإلٌمان كل آٌة ال ٌإمنوا بها 

طرٌك الصبلح ال ٌتخذوه طرٌمًا، وإن ٌروا طرٌك الضبلل، أي الكفر ٌتخذوه طرٌمًا ودٌنًا; 
 وذلن بسبب تكذٌبهم بآٌات هللا وؼفلتهم عن النظر فٌها والتفكر فً دالالتها.

ٌَتََكباُرولوله تعالى:  ًَ الاِذٌَن  ٌَاتِ { ]األعراؾ : }َسؤَْصِرُؾ َعْن آ ٌِْر اْلَحّكِ َن فًِ اأْلَْرِض بَِؽ
سؤصرؾ عن فَْهم الحجج واألدلة الدالة على عظمتً وشرٌعتً وأحكامً للوب  ، أي:"[ٙٗٔ

ًٌا وال ٌصؽون إلٌه  المتكبرٌن عن طاعتً، والمتكبرٌن على الناس بؽٌر الحك، فبل ٌتبعون نب
 .(2)"لتكبرهم
واألدلة على عظمتً وشرٌعتً وأحكامً للوب  ججأي : سؤمنع فهم الح لال ابن كثٌر:" 

المتكبرٌن عن طاعتً ، وٌتكبرون على الناس بؽٌر حك ، أي : كما استكبروا بؽٌر حك أذلهم 
ةٍ { ]األن َل َمرا عام : هللا بالجهل ، كما لال تعالى : } َونَُملُِّب أَْفبَِدتَُهْم َوأَْبَصاَرُهْم َكَما لَْم ٌُْإِمنُوا بِِه أَوا

ُ لُلُوبَُهْم { ]الصؾ : ، [ٓٔٔ ا َزاؼُوا أََزاَغ َّللاا  . [٘ولال تعالى : } فَلَما
 ولال بعض السلؾ : ال ٌنال العلم حًٌ وال مستكبر.

 .(1)"ولال آخر : من لم ٌصبر على ذل التعلم ساعة ، بمً فً ذل الجهل أبدا

                                                             
 .ٔٔٔ/ٖٔ(:صٕٓٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٕ)
 .ٙٙ٘ٔ/٘(:ص151ٓانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٖ)
 .ٙٙ٘ٔ/٘(:ص151ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم) (ٗ)
 .ٔٔٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (٘)
 .ٕٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2٘ٗ-2ٗٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (1)
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ًَ الاِذٌَن لوله تعالى:اختلؾ فً   { }َسؤَْصِرُؾ َعْن آٌَاِت ٌِْر اْلَحّكِ ٌَتََكباُروَن فًِ اأْلَْرِض بِؽَ
 ، على وجوه:[ٙٗٔ]األعراؾ : 

 .(ٔ)لاله سفٌان بن عٌٌنة .سؤنزع عنهم فهم الكتابأحدها : 
وتؤوٌل ابن عٌٌنة هذا ٌدل على أن هذا الكبلم كان عنده من هللا وعًٌدا  لال الطبري:" 

، دون لوم موسى، ألن المرآن إنما أنزل على نبٌنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ألهل الكفر باهلل ممن بعث إلٌه نبٌنا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٕ)"دون، موسى علٌه السبلم

لٌس هذا ببلزم ; ألن ابن عٌٌنة إنما أراد أن هذا مطرد فً حك  ورد ابن كثٌر، لال:" 
 .(ٖ)"كل أمة ، وال فرق بٌن أحد وأحد فً هذا ، وهللا أعلم

عن خلك السموات واألرض واآلٌات فٌها، . ٌعنً: سؤصرفهم عن االعتبار بالحجج والثانً:
 .(ٗ). لاله ابن جرٌجسؤصرفهم عن أن ٌتفكروا فٌها وٌعتبروا

 .(٘)سؤجعل جزاءهم على كفرهم ضبللهم عن االهتداء بما جاء به من الحك والثالث:
 .(ٙ): سؤصرفهم عن دفع االنتمام عنهم رابعوال

وأولى األلوال فً ذلن بالصواب أن ٌمال: إن هللا أخبر أنه سٌصرؾ عن  لال الطبري:" 
آٌاته، وهً أدلته وأعبلمه على حمٌمة ما أمر به عباده وفرض علٌهم من طاعته فً توحٌده 
وعدله، وؼٌر ذلن من فرابضه. والسموات واألرض، وكل موجود من خلمه، فمن آٌاته، 

بر أنه ٌصرؾ عن آٌاته المتكبرٌن فً األرض بؽٌر الحك، والمرآن أًٌضا من آٌاته،  ولد عم بالخ
وهم الذٌن حمات علٌهم كلمة هللا أنهم ال ٌإمنون، فهم عن فهم جمٌع آٌاته واالعتبار واالّدكار بها 
مصروفون، ألنهم لو وفِّموا لفهم بعض ذلن فُهدوا لبلعتبار به، اتعظوا وأنابوا إلى الحك، وذلن 

ٌََرْوا ُكلا آٌٍَة ال ٌُْإِمنُوا بَِها}ثناإه لال:  ؼٌر كابن منهم، ألنه جلّ   .(2)"، فبل تبدٌل لكلمات هللا{َوإِْن 
 .(2)"هللا

ٌََرْوا كُلا آٌٍَة اَل ٌُْإِمنُوا بَِها{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ٌََر هإالء  ، أي:"[ٙٗٔ}َوإِْن  وإْن 
 .(1)"المتكبرون عن اإلٌمان كل آٌة ال ٌإمنوا بها إلعراضهم ومحاداتهم هلل ورسوله

وإن ٌر هإالء الذٌن ٌتكبرون فً األرض بؽٌر الحك و= "وتكبرهم فٌها  لال الطبري:" 
هم بؽٌر الحك"، تجبرهم فٌها، واستكبارهم عن اإلٌمان باهلل ورسوله، واإلذعان ألمره ونهٌه، و

، ٌمول: كل حجة هلل على {كل آٌة}هلل عبٌٌد ٌؽذوهم بنعمته،  وٌرٌح علٌهم رزله بكرة وعشًٌّا، 
ال ٌإمنوا ، }وحدانٌته وربوبٌته، وكل داللة على أنه ال تنبؽً العبادة إال له خالصة دون ؼٌره

هً سحر ، ٌمول: ال ٌصدلوا بتلن اآلٌة أنها دالة على ما هً فٌه حجة، ولكنهم ٌمولون: {بها
  .(5)وكذب"

ْشِد اَل ٌَتاِخذُوهُ َسِبٌبًل{ ]األعراؾ : لوله تعالى: وإن ٌروا طرٌك  ، أي:"[ٙٗٔ}َوإِْن ٌََرْوا َسبٌَِل الرُّ
 .(ٓٔ)"الصبلح ال ٌتخذوه طرًٌما

 .(ٔٔ)"أي : وإن ظهر لهم سبٌل الرشد ، أي : طرٌك النجاة ال ٌسلكوها لال ابن كثٌر:" 

                                                             
 .ٕٔٔ/ٖٔ(:صٕٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٔ)
 .ٖٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .ٖٔٔ/ٖٔ(:صٖٕٔ٘ٔانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (٘)
 .ٕٔٙ/ٕانظر: النكت والعٌون: (ٙ)
 .ٖٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (2)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .ٗٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (5)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٓٔ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٔٔ)
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ٌمول: وإن ٌر هإالء الذٌن وصؾ صفتهم طرٌك الهدى والسداد الذي إن  لال الطبري:" 
سلكوه نجوا من الهلكة والعطب، وصاروا إلى نعٌم األبد، ال ٌسلكوه وال ٌتخذوه ألنفسهم طرٌمًا، 

  .(ٔ)جهبل منهم وحٌرة"
ِ ٌَتاِخذُوهُ َسبٌِبًل{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  ًّ ٌََرْوا َسبٌَِل اْلَؽ وإن ٌروا  ، أي:"[ٙٗٔ}َوإِْن 

 .(ٕ)"ٌتخذوه طرٌمًا ودٌنًا ،الكفر :طرٌك الضبلل، أي
ٌسلكوه  ٌمول: وإن ٌروا طرٌك الهبلن الذي إن سلكوه ضلّوا وهلكوا لال الطبري:" 

وٌجعلوه ألنفسهم طرًٌما، لصرؾ هللا إٌاهم عن آٌاته، وطبعه على للوبهم، فهم ال ٌفلحون وال 
 .(ٖ)ٌنجحون"
  .(ٗ)" أي : وإن ظهر لهم طرٌك الهبلن والضبلل ٌتخذوه سبٌبل لال ابن كثٌر:" 
ٌَاتِنَا{ ]األعراؾ : لوله تعالى:  وذلن بسبب تكذٌبهم  ، أي:"[ٙٗٔ}ذَِلَن ِبؤَناُهْم َكذابُوا بِآ
 .(٘)"بآٌات هللا
ٌمول تعالى ذكره: صرفناهم عن آٌاتنا أن ٌعملوها وٌفهموها فٌعتبروا بها  لال الطبري:" 

 .(ٙ)"وٌذكروا فٌنٌبوا، عموبةً منا لهم على تكذٌبهم بآٌاتنا
ٌَاتِنَا { أي :  لال ابن كثٌر:"  ثم علل مصٌرهم إلى هذه الحال بموله:} ذَِلَن بِؤَناُهْم َكذابُوا بِآ

  .(2)" كذبت بها للوبهم
وؼفلتهم عن النظر فٌها  ، أي:"[ٙٗٔ}َوَكانُوا َعْنَها َؼافِِلٌَن{ ]األعراؾ : تعالى:لوله  

 .(1)"والتفكر فً دالالتها
  .(5)" أي : ال ٌعلمون شٌبًا مما فٌها لال ابن كثٌر:" 
ٌمول: وكانوا عن آٌاتنا وأدلتنا الشاهدة على حمٌمة ما أمرناهم به ونهٌناهم  لال الطبري:" 

، ال ٌتفكرون فٌها، الهٌن عنها، ال ٌعتبرون بها، فحك علٌهم حٌنبذ لول ربنا {ؼافلٌن} عنه

 .(ٓٔ)"فعَِطبوا
َشدِ »ولرأ ذلن عامة لرأة أهل الكوفة وبعض المكٌٌن:    .(ٔٔ)، بفتح "الراء" و"الشٌن"«الرا
 الفوابد:
 وآله.بٌان سنة هللا تعالى فً صرؾ العباد عن آٌات هللا حتى ٌهلكوا كما هلن فرعون  -ٔ
 .أعظم الموانع من اتباع الحكأن الكبر من ألوى عوامل الصرؾ عن آٌات هللا، ومن  -ٕ
 التكذٌب بآٌات هللا والؽفلة عنها هما سبب كل ضبلل وشر وظلم وفساد. -ٖ
 

 المرآن
({ 7َٗٔما َكانُوا ٌَْعَملُوَن )}َوال ِذٌَن َكذ بُوا بِآٌَاتِنَا َوِلمَاِء اآْلِخَرِة َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم َهْل ٌُْجَزْوَن إِال  

 [7ٗٔ]األعراف : 
 التفسٌر:

                                                             
 .ٗٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٔ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٕ)
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٖ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .٘ٔٔ/ٌٖٔر الطبري:تفس (ٙ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (1)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (5)
 .٘ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٓٔ)
 .٘ٔٔ/ٖٔانظر: تفسٌر الطبري: (ٔٔ)
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والذٌن كذابوا بآٌات هللا وحججه وبلماء هللا فً اآلخرة حبطت أعمالهم; بسبب فَْمِد شرطها، وهو 
اإلٌمان باهلل والتصدٌك بجزابه، ما ٌجزون فً اآلخرة إال جزاء ما كانوا ٌعملونه فً الدنٌا من 

 الخلود فً النار.الكفر والمعاصً، وهو 
والذٌن كذابوا  ، أي:"[2ٗٔ}َوالاِذٌَن َكذابُوا ِبآٌَاِتنَا َوِلمَاِء اآْلِخَرةِ{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

 .(ٔ)"بآٌات هللا وحججه وبلماء هللا فً اآلخرة
مول تعالى ذكره: وهإالء المستكبرون فً األرض بؽٌر الحك، وكّل ٌ لال الطبري:" 

ٍب حجَج  هللا ورسله وآٌاته، وجاحٍد أنه ٌوم المٌامة مبعوث بعد مماته، ومنكٍر لماء هللا فً مكذِّ
 .(ٕ)"آخرته

حبطت أعمالهم; بسبب فَْمِد  ، أي:"[2ٗٔ}َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٖ)"شرطها، وهو اإلٌمان باهلل والتصدٌك بجزابه

ذهبت أعمالهم فبطلت، وحصلت لهم أوزارها فثبتت، ألنهم عملوا  لال الطبري:أي:" 
 .(ٗ)"لؽٌر هللا، وأتعبوا أنفسهم فً ؼٌر ما ٌرضى هللا، فصارت أعمالهم علٌهم وَباال

ما ٌجزون فً  ، أي:"[2ٗٔ}َهْل ٌُْجَزْوَن إِالا َما َكانُوا ٌَْعَملُوَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(٘)"ٌعملونه فً الدنٌا من الكفر والمعاصً اآلخرة إال جزاء ما كانوا

ٌمول: هل ٌثابون إال ثواب ما كانوا ٌعملون؟ فصار ثواب أعمالهم الخلوَد  لال الطبري:" 
فً نار أحاط بهم سرادلها، إذ كانت أعمالهم فً طاعة الشٌطان، دون طاعة الرحمن، نعوذ باهلل 

 .(ٙ)"من ؼضبه
أي : إنما نجازٌهم بحسب أعمالهم التً أسلفوها ، إن خًٌرا فخٌر وإن  لال ابن كثٌر:" 

  .(2)" شًرا فشر ، وكما تدٌن تدان
 الفوابد:

وأن فٌها خسارة وربح أعظم من خسارة ، ِلمَاِء اآْلِخَرِة{إثبات اآلخرة; لموله تعالى: } -ٔ
 الدنٌا وربحها.

سبٌل هللا التً تحدد اآلٌات بطبلن كل عمل لم ٌسلن فٌه صاحبه سبٌل الرشد التً هً  -ٕ
 المرآنٌة وتبٌن معالمها، وترفع أعبلمها.

 الذي ال ٌرجو لماء ربه ال خٌر له عند هللا ٌوم المٌامة.أن  -ٖ
 

 المرآن
 َواَل ٌَْهِدٌِهْم }َوات َخذَ لَْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِلٌِِّهْم ِعْجاًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر أَلَْم ٌََرْوا أَن هُ اَل ٌَُكلُِّمُهمْ 

 [1ٗٔ({ ]األعراف : 1َٗٔسبٌِاًل ات َخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِمٌَن )
 التفسٌر:

ًٌا لمناجاة ربه معبوًدا ِمن ذهبهم ِعجبل جسًدا ببل روح،  واتخذ لوم موسى من بعد ما فارلهم ماض
ألدموا علٌه من هذا له صوت، ألم ٌعلموا أنه ال ٌكلمهم، وال ٌرشدهم إلى خٌر؟ أَْلَدُموا على ما 

 األمر الشنٌع، وكانوا ظالمٌن ألنفسهم واضعٌن الشًء فً ؼٌر موضعه.
}َواتاَخذَ لَْوُم ُموَسى ِمْن بَْعِدِه ِمْن ُحِلٌِِّهْم ِعْجبًل َجَسًدا لَهُ ُخَواٌر{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 

واتخذ لوم موسى من بعد ما فارلهم ماضًٌا لمناجاة ربه معبوًدا ِمن ذهبهم ِعجبل  ، أي:"[1ٗٔ
 .(ٔ)"جسًدا ببل روح، له صوت

                                                             
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .ٙٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٖ)
 .ٙٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٗ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (٘)
 .ٙٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٙ)
 .2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (2)
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ٌمول تعالى ذكره: واتخذ بنو إسرابٌل لوُم موسى، من بعد ما فارلهم  لال الطبري:" 
ًٌا إلى ربه لمناجاته، ووفاًء للوعد الذي كان ربه وعده  ، وهو ولد {من حلٌهم عجبل}موسى ماض

صوت «: الخوار»و{،جسًدا ال خوار}البمرة، فعبدوه. ثم بٌن تعالى ذكره ما ذلن العجل فمال: 
 .(ٕ)"ٌخبر جل ذكره عنهم أنهم ضلوا بما ال ٌضل بمثله أهل العمل، البمر

ٌخبر تعالى عن ضبلل من ضل من بنً إسرابٌل فً عبادتهم العجل ،  لال ابن كثٌر:" 
الذي اتخذه لهم السامري من حلً المبط ، الذي كانوا استعاروه منهم ، فشكل لهم منه عجبل ثم 
ألمى فٌه المبضة من التراب التً أخذها من أثر فرس جبرٌل ، علٌه السبلم ، فصار عجبل جسدا 

 البمر.صوت  :«الخوار»له خوار ، و
لمٌمات ربه تعالى ، وأعلمه هللا تعالى  -علٌه السبلم-وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى 

بذلن وهو على الطور ، حٌث ٌمول تعالى إخبارا عن نفسه الكرٌمة:} لَاَل فَإِناا لَْد فَتَناا لَْوَمَن ِمْن 
 [1٘بَْعِدَن َوأََضلاُهُم السااِمِريُّ { ]طه : 

ن فً هذا العجل : هل صار لحما ودما له خوار ؟ أو استمر على ولد اختلؾ المفسرو
كونه من ذهب ، إال أنه ٌدخل فٌه الهواء فٌصوت كالبمر ؟ على لولٌن ، وهللا أعلم. وٌمال : إنهم 
ًَ { ]طه :  لما َصّوت لهم العجل َرلَُصوا حوله وافتتنوا به،} فَمَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِس

11]"(ٖ). 
روي فً لصص العجل: أن السامري، واسمه موسى بن ظفر، ٌنسب  لال المرطبً:"

إلى لرٌة تدعى سامرة. ولد عام لتل األبناء، وأخفته أمه فً كهؾ جبل فؽذاه جبرٌل فعرفه 
لبضة من أثر حافر  -لذلن، فؤخذ حٌن عبر البحر على فرس ودٌك لٌتمدم فرعون فً البحر

سُوِل{ ]طه :  :الفرس. وهو معنى لوله [. وكان موسى وعد لومه 5ٙ} فَمَبَْضُت لَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرا
ثبلثٌن ٌوما، فلما أبطؤ فً العشر الزابد ومضت ثبلثون لٌلة لال لبنً إسرابٌل وكان مطاعا فٌهم: 

إن معكم حلٌا من حلً آل فرعون، وكان لهم عٌد ٌتزٌنون فٌه وٌستعٌرون من المبط الحلً 
فاستعاروا لذلن الٌوم، فلما أخرجهم هللا من مصر وؼرق المبط بمً ذلن الحلً فً أٌدٌهم، فمال 
لهم السامري: إنه حرام علٌكم، فهاتوا ما عندكم فنحرله. ولٌل: هذا الحلً ما أخذه بنو إسرابٌل 
ا من لوم فرعون بعد الؽرق، وأن هارون لال لهم: إن الحلً ؼنٌمة، وهً ال تحل لكم، فجمعه

فً حفرة حفرها فؤخذها السامري. ولٌل: استعاروا الحلً لٌلة أرادوا الخروج من مصر، 
}اْجعَْل لَنَا إِلًَها َكَما لَُهْم  :وكان السامري سمع لولهم وأوهموا المبط أن لهم عرسا أو مجتمعا،

أي [. وكانت تلن اآللهة على مثال البمر، فصاغ لهم عجبل جسدا، 1ٖٔآِلَهةٌ{ ]األعراؾ : 
مصمتا، ؼٌر أنهم كانوا ٌسمعون منه خوار. ولٌل: للبه هللا لحما ودما. ولٌل: إنه لما ألمى تلن 
المبضة من التراب فً النار على الحلً صار عجبل له خوار، فخار خورة واحدة ولم ٌثن ثم لال 

{ ]طه :  للموم: ًَ  -وذهب ٌطلبه فضل عنهٌمول: نسٌه هاهنا  ،[11}َهذَا إِلَُهكُْم َوإِلَهُ ُموَسى فَنَِس
}فَإِناا لَْد فَتَناا لَْوَمَن ِمْن بَْعِدَن َوأََضلاُهُم  فتعالوا نعبد هذا العجل. فمال هللا لموسى وهو ٌناجٌه:

{ ]طه :  [. فمال موسى: ٌا رب، هذا السامري أخرج لهم عجبل من حلٌهم، فمن 1٘السااِمِريُّ
ل له خوارا؟ فمال هللا سبحانه: أنا فمال: وعزتن ومن جع -ٌرٌد اللحم والدم -جعل له جسدا؟ 

ًَ إِالا فِتْنَتُن{  وجبللن ما أضلهم ؼٌرن. لال صدلت ٌا حكٌم الحكماء. وهو معنى لوله: }إِْن ِه
[. ولال المفال: كان السامري احتال بؤن جوؾ العجل، وكان لابل به الرٌح، ٘٘ٔ]األعراؾ : 

همهم أن ذلن إنما صار كذلن لما طرح فً الجسد من حتى جاء من ذلن ما ٌحاكً الخوار، وأو
 .(ٗ)"التراب الذي كان أخذه من تراب لوابم فرس جبرٌل. وهذا كبلم فٌه تهافت 

  .(٘)بالجٌم وهو الصٌاح ،«له جوار»ئ: ولر

                                                                                                                                                                               
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .2ٙٗ-2٘ٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٖ)
 .1ٕ٘-1ٕٗ/2تفسٌر المرطبً: (ٗ)
 .٘٘ٗ/ٕانظر: المحرر الوجٌز: (٘)
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ألم  أي:" ،[1ٗٔ}أَلَْم ٌََرْوا أَناهُ اَل ٌَُكلُِّمُهْم َواَل ٌَْهِدٌِهْم َسبٌِبًل{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(ٔ)"ٌعلموا أنه ال ٌكلمهم، وال ٌرشدهم إلى خٌر؟

ٌمول: ألم ٌر الذٌن عكفوا على العجل الذي اتخذوه من حلٌهم ٌعبدونه، أن  لال الطبري:"
العجل ال ٌكلمهم وال ٌهدٌهم سبٌبل؟ ٌمول: وال ٌرشدهم إلى طرٌك؟ ولٌس ذلن من صفة ربهم 
الذي له العبادة حمًا، بل صفته أنه ٌكلم أنبٌاءه ورسله، وٌرشد خلمه إلى سبٌل الخٌر، وٌنهاهم عن 

 .(ٕ)"والردىسبٌل المهالن 
 .(ٖ)"ال ٌبٌن لهم طرٌما إلى حجة :أي ولال الزجاج: "

االستفهام للتمرٌع والتوبٌخ أي كٌؾ عبدوا العجل واتخذوه ِإلهاً مع أنه  لال الصابونً:" 
 .(ٗ)"لٌس فٌه شًء

ٌنكر تعالى علٌهم فً ضبللهم بالعجل ، وذُهُولهم عن خالك السماوات  لال ابن كثٌر:" 
واألرض ورّب كل شًء وملٌكه ، أن عبدوا  معه عجبل جسًدا له ُخَوار ال ٌكلمهم ، وال ٌرشدهم 
إلى خٌر. ولكن َؼطاى على أعٌُن بصابرهم  َعَمى الجهل والضبلل ، كما تمدم من رواٌة اإلمام 

 .(ٙ)"(٘)«حبن الشًء ٌُْعمً وٌُِصم»أبً الدرداء لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :  أحمد وأبو داود ، عن
 .(ٙ)"(٘)«وٌُِصم

أَْلَدُموا على ما ألدموا  ، أي:"[1ٗٔ}اتاَخذُوهُ َوَكانُوا َظاِلِمٌَن{ ]األعراؾ : لوله تعالى: 
 .(2)"علٌه من هذا األمر الشنٌع، وكانوا ظالمٌن ألنفسهم واضعٌن الشًء فً ؼٌر موضعه

أي: اتخذوا العجل إلًها، وكانوا باتخاذهم إٌاه ربًّا معبوًدا ظالمٌن ألنفسهم، لال الطبري:"
 .(1)"لعبادتهم ؼٌر من له العبادة، وإضافتهم األلوهة إلى ؼٌر الذي له األلوهة

 ،ولٌل: وصاروا ظالمٌن ،ألنفسهم فٌما فعلوا من اتخاذه :]ظالمٌن[أي لال المرطبً:"
 .(5)"مشركٌن لجعلهم العجل إلها :أي

 الفوابد:
بٌان سنة من سنن الكون وهً أن المرء ٌتؤثر بما ٌرى وٌسمع، والرإٌة أكثر تؤثٌرا فً  -ٔ

النفس من السماع فإن بنً إسرابٌل رإٌتهم لؤلبمار اآللهة التً مروا بؤهل لرٌة ٌعكفون 
م ٌمبلون عجل السامري علٌها وطلبوا من موسى أن ٌجعل لهم إلها مثلها هو الذي جعله

الذي صنعه لهم، ومن هذا كان منظر األشٌاء فً التلفاز وشاشات الفٌدٌو مإثرا جدا وكم 
 أفسد من عمول ولوث من نفوس، وأفسد من أخبلق.

 .تمبٌح الؽباء والجمود فً الفكر، وذلن لمول هللا تعالى }ألم ٌروا أنه ال ٌكلمهم{ -ٕ
 

لمرضاته وٌجعلنا من الفابزٌن بجناته، وصلى هللا على نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا 
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

----------------------------------------------- 

وبداٌته تفسٌر ، بإذن هللا السادس عشر الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  الخامس عشر الجزءانتهى 
 .«األعراف»( من سورة 1ٗٔاآلٌة )

                                                             
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (ٔ)
 .2ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (ٕ)
 .21ٖ/ٕمعانً المرآن: (ٖ)
 .ٖٙٗ/ٔصفوة التفاسٌر: (ٗ)
( مولوفا ، لال ٓ٘ٗ/ٙ( ولد رواه اإلمام أحمد فً مسنده )ٖٓٔ٘( وسنن أبً داود برلم )5ٗٔ/٘المسند )(٘)

 .الحافظ ابن حجر فً أجوبته عن أحادٌث المصابٌح : "المولوؾ أشبه"
 .2ٙٗ/ٖتفسٌر ابن كثٌر: (ٙ)
 .1ٙٔالتفسٌر المٌسر: (2)
 .2ٔٔ/ٖٔتفسٌر الطبري: (1)
 .1ٕ٘/2تفسٌر المرطبً: (5)



ٖٗ2 
 

 


